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Sotenäs näringslivsråd 
Möte 6 -2016 

Fredagen den 4 november kl. 8.00 – 9.45  

Kommunhuset: Lokal Långö 
 

Närvarande  

LRF  Håkan Christensson  

Turistföreningen Kjell Andersson  

Mekaniska industrin Peter Lundin 

Sotenäs kommun Maria Vikingsson 

Tomas Larsson 

Besök  Lars Bennersten p. 6e (förvaltningschef; utbildning) 

 

 

 

Agenda: 

 

1. Mötet öppnas av ordförande Maria V 

 

2. Till justerare valdes Håkan C.  

 

3. Dagens agenda godkändes med ett tillägg under övriga frågor: Husbilsturism.

     

4. Föregående minnesanteckningar godkändes 

 

5. Kort information från näringslivet   

a) LRF 

Strandskyddsfrågan är aktuell igen vilket är en väldigt viktig fråga. 

Remissrundan är avslutad och länsstyrelsen ska nu ta beslut. 

 

b) Turistföreningen 

Föreningen arbetar för att få till en ny styrelse. Liksom Kusthandlarna har 

turistföreningen svårt att få ihop tillräckligt många aktiva. Ett fördjupat 

samarbete mellan olika föreningar diskuteras. Föreningen tycker att Åsa A gör 

ett bra jobb för stiftelsen.  

Det viktigt att vi har en prisbild (hamnar, parkeringar mm) som överensstämmer 

med Bohuslän i övrigt. För höga priser skrämmer bort besökande.   

Soteleden är viktig, det är många som är intresserade vilket inte minst visade sig 

på Oktobermässan där föreningen sålda många kartblad. 

  

c) Mekaniska industrin 

Fortsatt bra tryck i industrin. AH har fullt nu fram till mars. Llentab har ny ägare 

genom Nordstjärna som nu är 100% ägare, ny VD genom Thom Nilsson. 
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6. Kort information från kommunen  

a) Kommunstyrelsen har beslutat att anta Näringslivsstrategins handlingsplan och 

föreslår kommunfullmäktige att anta strategin. Ks uttryckte sitt gillande till 

förslaget och det arbete som näringslivsrådet genomfört.  

 

Beslut togs även om införande av lotsgrupp. (Tills idag har 3 lotsgruppsmöten 

hållits med företag efter beslutet den 19.10.) 

 

b) Tomas informerade kort kring arbetet med ”Framtidens besöksnäring”. 

Arbetsgruppen arbetar enligt tidigare planering. 

 

c) Ett erbjudande skall gå ut för årets nyårsraketer. Kommunen behöver hjälp av 

näringslivet för att medfinansiera evenemanget som kostar ca 40-50 000 kr. 

Kan evenemanget utvecklas med ljusshow i framtiden? Vi funderar vidare. 

     

d) P-Skiva på ”G”. Ett tjänstemannaförslag finns nu på att införa P-skiva till 

sommaren 2017 för den gratistimma som finns i Bovall, Hunnebo, Kungshamn 

och Smögen under högsäsong. Kommunen hoppas (efter beslut) att näringen kan 

hjälpa till med finansiering och distribution. 

 

e) Luncha med lärare? 

Lars B föreslår lunchträffar mellan 1 företagare och 1 lärare, utan fast 

dagordning, kommunen bjuder på lunchen. Syftet är att förstå varandras 

verksamheter bättre. 1 lärare från högstadiet och 1 företagare, som har en 

ledande funktion i företaget eller någon annan som kan beskriva företagets 

verksamhet, träffas. 

Både Håkan C och Peter L tycker att det är ett jättebra förslag. 

Tomas går ut med information och tar emot anmälningar. 

 

 

7. Verksamhetsfrågor 

a) FESTEN diskuterades. Stiftelsen och LRF tar upp frågan under november 

och Tomas önskar besked så snart som möjligt. Ett förslag är att ha denna 

fest årligen men att vissa priser ges vartannat år. 

 

b) Peter L kontaktar Llentab ang representation i näringslivsrådet. 

 

c) Konkurrerar kommunen med näringslivet? I rankingen kring 

företagsklimatet och enligt kommande näringslivsstrategi ska vi försöka 

undvika att kommunen konkurrerar med näringslivet. En inventering skall 

genomföras och förslag på insatser skall tas fram. Tomas återkommer. 
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d) Undvika översvämningar. Trafikverket, kommunen och berörda markägare 

behöver aktualisera frågan kring hur vi kan undvika översvämningar pga att 

diken är igenväxta. Håkan C tipsar om att erfarenheter kan hämtas från 

Lysekil och Anders Axelsson, fd. stadsträdgårdsmästare. Tomas återkopplar 

detta till vår trafikingenjör. 

 

e) Information kring vårt nästa möte den 16.12 med kompetensgruppen. 

Punkten utgick pga av att Malin O inte kunde vara med på mötet. 

 

8. Övriga frågor 
a) Tomas L (tillsammans med Åsa A) håller på att ta fram en plan för 

husbilsturism. Ett förslag togs tidigare fram av Chatrine Frizell som nu har 

varit ute på remiss. Frågan har även diskuterats med campingföretagare 

senast den  

    

9. Nästa möte     

Nästa möte är den 16 december kl. 8.00 – 9.30 som vi då har som ett kombinerat 

möte med kompetensrådet. Mer info om detta senare. 

  

10. Ordförande tackade för ett bra och givande möte. 

 

 

 

 

Ordförande 

Maria Vikingsson 

Kommunchef 

 

Justerare 

Håkan Christensson 

 

Vid tangenterna 

Tomas Larsson 

Näringslivsutvecklare 

 

 


