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Sotenäs näringslivsråd
Möte 1-2017
Fredagen den 3 februari kl. 8.00 – 9.30
Kommunhuset: Långö
Närvarande
Företagarna
Kusthandlarna
LRF
Turistföreningen
Livsmedelsindustrin
Sotenäs kommun

Malin Oresten
Göran Ohlsson
Håkan Christensson
Kjell Andersson
Glenn Lorentzon
Maria Vikingsson
Tomas Larsson

1. Mötet öppnas av ordförande Maria V
2. Till justerare valdes Malin Oresten
3. Dagens agenda godkändes.
4. Föregående minnesanteckningar godkändes
5. Kort information från näringslivet
a) Företagarna
Föreningen arbetar med spicifika fokusområden som tex infrastruktur. Ett
möte har hållits med samhällsbyggnadsförvaltningen och diskuterat
gemensamma mål. Föreningen har genomfört ett seminarie i samverkan med
kommunen kring Offentlig upphandling med ca 40 företag närvarande. Ett
seminarie hölls den 2.2 md ett samarbete skola-näringsliv för att öka
intresset för naturvetenskap.. Föreningen planerar ett möte med projektledare
Renée Daun om projektet Maritim Utveckling Bohuslän för att diskutera
delaktigheten från föreningens medlemmar.
b) Kusthandlarna
Föreningen har årsmöte 9.2 och kommer då att välja ny styrelse. Detta blir
Görans sista näringslivsråd eftersom han kommer att sluta som ordförande
för föreningen. Butikerna är inne i en kämpig tid och förenignen planerar
insatser under mars för att lyfta vikten av att handla lokalt.
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c) LRF
Föreningen kommer att ha ett medlemsmöte den 15.2 om bland annat
problem med översvämningar. Strandskyddsbeslutet kom den 12.1 och
Maria V informerade att kommunen kommer att överklaga beslutet.
Ang Soteleden behöver vi markägare få till en diskussion mellan kommunen
och markägarna. Soteleden får inte bli ett problem för nybyggnad. Tomas
informerade att kommunen förbereder en inbjudan till markägarna för en
träff i vår.
d) Turistföreningen
Det är glädjande med de två planerna för gamla Smögen och Hunnebostrand.
Det är viktigt att de kulturella upplevelserna lyfts inom Framtidens
besöksnäring och guidning kan vara en viktig del. Ny högsäsong kommer
snart och företagen förbereder sig inför detta. Kommunens och
näringslivsutvecklarens arbete med Framtidens besöksnäring är ett viktigt
arbete.
e) Livsmedelsindustrin
Vi är just nu inne i en ”lågsäsong” inför påsken. Denna lågsäsong har en
jämn och bra nivå. I år kommer vi inte att uppfatta någon direkt nedgång
mellan påsk och sommar. Vi har för tillfället relativt höra priser för råvaran
som får effekter med det påverkar inte det lokala perspektivet. Trenden är
stark mot större och större enheter i branschen och miljömärkningen blir allt
viktigare.

6. Kort information från kommunen
a) Framtidens besöksnäring
Tomas informerade kort om arbetsgruppens arbete och det kommande stormötet den 16.2.
b) Högskolan Väst besöker oss.
Högskolan Väst har ny rektor som kommer till kommunen på besök. Maria V
frågar vad vi vill ta upp och mötet lyfte att det är viktigt att HV kan erbjuda
distansutbildningar. Fler tips kan gärna mailas till Mara V.
7. Verksamhetsutveckling
a) Utvärdering av rådets arbete 2016, se tidigare utskickat underlag.
- Glenn L: Bra informati0n, bra arbete. Det har hänt hiskeligt mycket senaste två
åren. Tror på Näringslivsgalan. Vi ser dock ännu inte effekterna av arbetet i
rankingen. Hur når vi ut bättre till företagen? Vi behöver diskuterar rådets syfte.
Tycker inte att kompetensrådet gav någonting – där behöver det tänkas om.
- Håkan C: Bra forum för dialog. Ranking-mätningen behöver vi se över en
längre tid. Det är bra att kommunens chefer är synliga Det är viktigt att

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

Sida 3 av 3 | Datum: 2017-02-21

-

-

kommunen hanterar sin konkurrens med näringslivet, vi behöver få rätsida på
detta och hitta nya strukturer.
Kjell A: Tycker samma som redan sagts, inget att tillägga.
Göran O: Tycker samma som redan sagts, inget att tillägga.
Malin O: Jättepositivt att livsmedels- och mekaniska industrin är med. Det ger
bra förståelse för näringen i kommunen. Det är allas ansvar att vi ska och vill
samarbeta. Bra om vi kan diskuterar syftet med rådets arbete.
Maria V: Hur når vi bättre ut till alla företag?
Håkan C: Tex genom nya möten, nya platser som tex på Sotenäs Träs
maskinmässa där kanske bygg och näringslivsutvecklaren kan vara med?

8. Övriga frågor
a) Kommunen har sökt nya medel för laddstolpar. Beslut väntas under april.
b) Kommunen bjuder in till ett fibermöte med Västvatten, VGR,
fiberföreningarna och IT för att diskutera bredband nu och framtid.
9. Nästa möte 24.2 kl 8.00 – 9.30 på kommunhuset
Möte 3
Möte 4
Möte 5
Möte 6
Möte 7

7 april
19 maj
25 aug
6 okt
1 dec

1. Mötet avslutades genom att Maria V tackade för ett bra möte.

Ordförande
Maria Vikingsson
Kommunchef
Justerare
Malin Oresten
Vid tangenterna
Tomas Larsson
Näringslivsutvecklare
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