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Sotenäs näringslivsråd 
Möte 3-2016 

15 april kl. 8.00 – 9.40  

Kommunhuset: Lokal Långö 
 

Närvarande  

Företagarna  Malin Oresten  

Kusthandlarna Göran Ohlsson   

Turistföreningen Chatrine Frizell  

Livsmedelsindustrin Glenn Nordfeldt 

Mekaniska industrin Peter Lundin 

Sotenäs kommun Maria Vikingsson 

Chatrine Frizell 

Tomas Larsson 

 

Agenda: 

 

1. Mötet öppnades av ordförande Maria V. 

 

2. Till justerare valdes Chatrine F 

 

3. Dagens agenda godkändes. 

 

4. Föregående minnesanteckningar godkändes.  

Frågor från föregående möte tas upp under punkt 7. 

 

5. Verksamhetsfrågor 

Näringslivsstrategi & Handlingsplan. 

Mötet gick igenom inkomna remissvar och vissa ändringar gjordes som mötet 

var överens om. Tomas L skickade ut ett nytt förslag under eftermiddagen 15 

april till näringslivsrådet för eventuella kommentarer. Måndag 18 april går det 

nya förslaget in till politiken för behandling. Först kommer det upp i 

kommunstyrelsens arbetsutskott den 27 april för att sedan gå vidare för att till 

sist hamna i fullmäktige för antagande. När vi har en beslutad näringslivsstrategi 

inklusive handlingsplan kommer den att kommuniceras på kommunens hemsida 

och genom utskick. 

 

6. Kort information från näringslivet   

a) Företagarna 

Styrelsen kommer att intervjua sina medlemmar om vad de tycker att 

föreningen ska arbeta med i framtiden.  
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b) Kusthandlarna  

Medlemmarna är oroliga för effekterna av färre övernattande besökanden i 

sommar. 

   

c) LRF 

Utbyggnaden av Vattenfalls 140 kv-ledning föreslås av Vattenfall att bli en 

luftledning genom kommunen. Ledningen berör bland annat området mellan 

Hallinden – Tossene. LRF ser gärna att Vattenfall istället lägger ner en 

markledning eftersom en luftledning påverkar omgivningen negativt på flera 

sätt. LRF önskar träff med kommunen kring detta (mötet genomfördes den 

20.4). 

    

d) Turistföreningen 

Önskemål finns att avsluta stiftelsen Sotenäs turism och Chatrine F 

undersöker hur detta kan göras samt hur verksamheten skall bedrivas i 

framtiden. 

   

e) Livsmedelsindustrin 

Stabil verksamhet. Håller på att rekrytera personal. Problem att hitta 

attraktiva boenden inom pendelavstånd för personal.  

  

f) Mekaniska industrin 

Fortsatt bra tryck och fortsatt problem med rekrytering av framförallt 

ingenjörer.  

 

7. Kort information från kommunen  

a) Sanktionsavgifter bygg 

Tomas beskrev kort hur kommunen räknar ut sanktionsavgifter. 

Sanktionsavgifter beslutas av byggnadsnämnden. Kommunens tjänstemän 

räknar ut summan efter en taxa rekommenderad av SKL. 

 

Exempel: 

För en bygglovspliktig tillbyggnad på 20 m² blir byggsanktionsavgiften 

23 258 kr (se bilaga) om åtgärden påbörjas utan giltigt bygglov (gäller ett 

en- eller tvåbostadshus). Finns ett giltigt bygglov men inte ett skriftligt 

startbesked ska byggnadsnämnden halvera avgiften. 

Byggsanktionsavgift ska även tas ut om en åtgärd påbörjas utan 

startbesked eller om ett byggnadsverk tas i bruk utan slutbesked. 

 

Boverket har en räknesnurra som både handläggare och byggare kan 

använda sig av: http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--

byggande/tillsyn/byggsanktionsavgifter/berakning-av-sanktionsavgifter/ 

Se bilaga 1. 

 

 

http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/tillsyn/byggsanktionsavgifter/berakning-av-sanktionsavgifter/
http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/tillsyn/byggsanktionsavgifter/berakning-av-sanktionsavgifter/
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b) Laddstolpar.  
Se bilaga 2. Kommunen söker samarbete med näringslivet för att gynna en 

utveckling av fler laddstolpar. Kusthandlarna är intresserade av att fler 

laddstolpar etableras.  

c) Kommunalt V/A på landsbygden. Kommunen bjuder in till ett möte med LRF 

(möte hölls den 20.4). Se bilaga 3 ang beslut om planerade insatser. 

d) Balanced Scorecard?  
Ett erbjudande har kommit från Arne Malm på Malmstolen att komma till rådet 

för att informera om Balanced Scorecard. Näringslivsrådet tackar för 

erbjudandet. Flera av rådets företag har tidigare/genomför ett arbete med denna 

process och anser inte att det finns behov för ytterligare information för tillfället. 

 

8. Inga övriga frågor 
   

9. Nästa möte 

 

- 27 maj 

- 26 augusti 

- 7 oktober 

- 25 november 

 

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

 

 

 

Ordförande 

Maria Vikingsson 

Kommunchef 

 

Justerare 

Chatrine Frizell 

Turistföreningen 

 

Vid tangenterna 

Tomas Larsson 

Näringslivsutvecklare 

 

 


