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Sotenäs näringslivsråd 
Möte 5-2016 

Fredagen den 9 september kl. 8.00 – 9.30  
 

Närvarande  

Företagarna  Malin Oresten  

Kusthandlarna Göran Ohlsson  

LRF 

Turistföreningen   

Livsmedelsindustrin Glenn Lorentzon 

Mekaniska industrin Peter Lundin 

Sotenäs kommun Maria Vikingsson 

Tomas Larsson 

Besök  Evelin Savik; Samhällsbyggnadschef 

 

 

 

 

Förslag till agenda: 

 

1. Mötet öppnades av ordförande Maria V. 

 

2. Till justerare valdes Malin O. 

 

3. Dagens agenda godkändes med tillägg 7d och 7e samt en övrig fråga från Malin 

O om kompetensrådet. 

 

4. Föregående minnesanteckningar godkändes 

 

5. Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Evelin S. presenterade kortfattat förvaltningens arbete. Se bilaga 1. 

Västvatten kommer att ta över drift av anläggningar i kommunen. 

Anläggningarna kommer fortsatt att ägas av kommunen i ett nybildat bolag. 

Under oktober kommer förslag till beslut upp till politiken och målet är att 

Västvatten tar över från 1.1-17.  

Glenn L önskar ett möte mellan kommunen, Västvatten och större V/A-

kunder/intressenter i kommunen i och med att Västvatten planeras bli ny 

avtalspartner för V/A från 1.1-17. Kommunen återkommer med inbjudan. 
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6. Kort information från näringslivet   

a) Företagarna  

Det går bra för våra företagare och framtiden ser ljus ut. Föreningen kommer 

att fokusera på dessa områden: 

1. Offentlig upphandling (i samverkan med kommunen) 

2. Infrastruktur (vägar, mobilnät, cykelvägar mm.) 

3. Bostäder 

4. Bra företagsklimat 

5. Skola-näringsliv 

    

b) Kusthandlarna  

Bra sommar, ungefär som 2016, särskilt bra för livsmedel. Föreningen 

kommer i höst att arrangera: 

1. Mia Törnblom den 26 oktober med en föreläsning med 

rubriken: ”Hur svårt kan det vara?” 

2. Oktobermässan den 29 oktober 

Föreningen tackar för, och är mycket nöjda med, blomkorgarna som 

hängts upp i Kungshamn. 

  

c) Livsmedelsindustrin  

Leröy anställer för att öka produktionen. Det är hård konkurrens för  att 

behålla och nyanställa personal, särskilt svårt med teknisk personal. 

  

d) Mekaniska industrin    

Det går mycket bra men problem med kompetens. El-tekniker och 

programmerare finns inte att få tag på.  

 

 

7. Kort information från kommunen  

a) Näringslivsstrategin; remissvar från nämnderna.  

Tomas presenterade remissvaren från nämnderna och på vilket sätt detta 

påverkat förslaget till Näringslivsstrategi. Se bilaga 2. Reaktioner önskas snabbt 

på detta eftersom strategin kommer att hanteras politiskt under oktober och 

november. 

 

b) Förslag till Lotsgrupp. Tomas beskrev kortfattat förslaget. Se bilaga 3. 

Förslaget kommer att behandlas av politiken under oktober. 

 

c) Framtidens besöksnäring. Tomas beskrev ett uppdrag som startats upp ang 

besöksnäringens mål, organisation mm. Se bilaga 4. 

 

d) Företagsbesök. Tomas beskrev planeringen av höstens företagsbesök. 
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8. Studentmedarbetare. Maria V beskrev möjligheter för företagen att engagera 

en studentmedarbetare”. Fördelar för arbetsgivaren: 

 förstärkning av personal vid behov 

 möjligheter till projektanställning 

 aktuella kunskaper från högskoleutbildning 

 underlättar framtida rekrytering 

Se http://www.hv.se/sv/samverkan/arbetsintegrerat-larande/studentmedarbetare 

9. Sopplunch och höstens företagarfrukostar  
Kommunen önskar få in förslag på innehåll. Kommunen arrangerar sopplunch 

den 27 september kl. 12.30 – 13.30 och företagarfrukostar under oktober, 

november och december. 

 

10. Övriga frågor: 
a) Kompetensråd. 

Malin O föreslog att på nästa Näringslivsråd den 4 november kommer vi 

även att hålla ett möte inom kompetensrådet. Ett förmöte kommer att 

hållas för att planera detta. Mer info senare.   

    

11. Nästa möte    

- 4  november 

- 16 december  

 

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

 

 

Ordförande 

Maria Vikingsson 

Kommunchef 

 

Justerare 

Malin Oresten 

Företagarna 

 

Vid tangenterna 

Tomas Larsson 

Näringslivsutvecklare 

http://www.hv.se/sv/samverkan/arbetsintegrerat-larande/studentmedarbetare

