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Sotenäs näringslivsråd 
Möte 2-2016 

4 mars kl. 8.00 – 9.35  
 

Närvarande  

Företagarna  Jan-Erik Feldt  

Kusthandlarna Göran Ohlsson   

LRF  Håkan Christensson  

Livsmedelsindustrin Glenn Lorentzon; Leröy 

Mekaniska industrin Peter Lundin; AH Automation 

Sotenäs kommun Maria Vikingsson (kommunchef) 

Tomas Larsson (näringslivsutvecklare) 

 

 

1. Mötet öppnades av ordförande Maria V. 

 

2. Till justerare valdes Göran Ohlsson 

 

3. Dagens agenda godkändes med tillägg 7b, 7c och en övrig fråga. 

 

4. Föregående minnesanteckningar godkändes 

   

5. Kort information från näringslivet   

a) Företagarna 

Föreningen kommer att ha årsmöte den 17 mars då man bland annat kommer 

att utse Årets Företagare. Sotenäs Företagarförening har en mycket stor 

”marknadsandel” av kommunens företag som medlemmar i jämförelse med 

riket. Riket ligger på 11,8% och Företagarna Sotenäs har 25,8%. 

 

b) Kusthandlarna  

Årsmötet är avklarat och föreningen gjorde inga förändringar i styrelsen. 

Föreningen är positiv inför 2016 och har bland annat sålt ca 1000 

kusthandlarhäften av 1500 tryckta.  Medlemmarna är oroliga för att 

campinggästerna blir färre i sommar. (Se 7a.) 

Har kommunen några planer för uppställning av laddstolpar? (Svar på nästa 

möte.) 

 

c) LRF 

Flera medlemmar med enskilda avlopp undrar om de kan ansluta sig till det 

kommunala va-systemet. Kommunen bjuder in LRF för en träff angående 

detta. Landsbygdsprogrammet betalar fortfarande inte ut projektmedel eller 

tar några beslut om projekt vilket ställer till med stora problem för vissa 

företagare. 
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d) Livsmedelsindustrin 

Inom Orkla-koncernen pågår en stor omorganisation som berör många 

produktionsanläggningar i flera länder. I övrigt går Leröy bra även om 

konkurrensen är mycket hård. Vem bestämmer om sanktionsavgifter kring 

bygglov? Tomas återkommer i frågan. 

 

e) Mekaniska industrin 

Industrin går bra. AH har dock fortsatta problem med att hitta rätt kompetens 

och har idag flera vakanta tjänster. 

 

 

6. Kort information från kommunen  

a) Situationen kring asylboenden på camping. 

Två allmänna möten har hållits kring arbetet för asylsökanden. Kommunen 

har också haft ett möte med campingägarna. Vid mötet fattades ett 

gemensamt beslut om att med gemensamma krafter täcka upp för de 

campingplatser som inte är tillgängliga sommaren 2016. Däremot finns det 

ingen möjlighet att på kort sikt kompensera bortfallet av campingstugor. 

 

b) Kommunresan till Ängelholm och Höganäs 

Mats Abrahamsson, Mikael Sternemar, Britt Wall, Maria Vikingsson, Anna-

Lena Höglund och undertecknad genomförde en mycket givande studieresa 

till två kommuner som ligger bland Sveriges bästa enligt Svenskt 

Näringslivs företagsranking. Syftet var att lära av de ”bästa” och vi fick med 

oss fler förslag som förhoppningsvis kommer att gynna vårt företagsklimat. 

 

c) Nya tjänster i kommunen 

- Ny samhällsbyggandschef har anställts som börjar sin anställning i 

mitten av april. Bygg-Plan-Miljö-Tekniska går samman i ny 

samhällsbyggnads-förvaltning vilket kommer att förenkla hanteringen 

inom kommunens myndighetsutövning. Detta kommer att betyda bättre 

service till företagen. 

- En kommunikatör anställs som börjar under april. 

 

 

7. Verksamhetsfrågor 

a) Näringslivsstrategi 

Se bilaga 1 och 2. Förslagen strategi antogs av rådet med en komplettering 

av delmål som ligger närmare i tid är 2022. Föreslagna delmål skall ligga 

kvar enligt förslaget. Tomas återkommer med förslag till nya delmål. Det 

som återstår innan ett förslag skickas ut till kommunens företagare med flera, 

är att ange aktiviteter i handlingsplanen. Tomas skickar ut förslag som 

kommuniceras inom rådet innan ”remiss” skickas ut. 

Det poängterades av flera i rådet att detta arbete måste vara ett dagligen 

pågående och kontinuerligt arbete där alla arbetar för denna strategi. Vi ska 



 
 

Sida 3 av 3 | Datum: 2016-03-18 

www.sotenas.se 
Sotenäs kommun, 456 80 Kungshamn | Besöksadress: Parkgatan 46 | 0523-66 40 00 | fax: 0523-66 45 09 | info@sotenas.se 

prata mindre om vad andra inte gör och mer om vad jag/vi gör för att uppnå 

ett bättre företagsklimat. 

 

b) FESTEN 

Se bilaga 3. Företagarna och kommunen har tagit fram detta förslag som vi 

kommer att arbeta vidare med under våren och hösten. Målet är att vi har vår 

första FEST för kommunens företagare i mars 2017. 

 

c) Företagarfrukost 

Nästa företagarfrukost är den 29 mars på Hotel Kungshamn med kommunen 

som frukostvärd. Teman denna gång blir ”Så här bygger vi ett positivt 

företagsklimat” och ”Finansiering av företagsidéer – LEADER”. 

 

8. Övriga frågor     
Tor Carlsén, VD för Lysekils hamn undrar om vi har företag som kan vara 

intresserad av att frakta gods på Lysekilsbanan. Efter diskussion kommer Tomas 

att svara: Vi tror att en omlastning för sten och virke i Hallinden eller Håby 

skulle gynna näringslivet. Hallinden granit kanske har ett intresse liksom de 

större företagen inom skog. Vi ser annars inte idag något större intresse från 

andra industrier i Sotenäs att flytta gods från väg till järnväg. 

 

9. Nästa möte    

- 15 april 

- 27 maj 

- 26 augusti 

- 7 oktober 

- 25 november 

 

10. Ordförande tackade för ett bra möte och avslutade mötet.  

   

 

Ordförande 

Maria Vikingsson 

Kommunchef 

 

Justerare 

Göran Ohlsson   

Kusthandlarna 

 

Vid tangenterna 

Tomas Larsson 

Näringslivsutvecklare 


