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Sotenäs näringslivsråd 
 
Möte 2 -2017 

Fredagen den 24 februari kl. 8.00 – 9.30  

Kommunhuset: Långö 

 

Närvarande  

Företagarna  Malin Oresten  

Kusthandlarna Göran Ohlsson  

LRF  Håkan Christensson  

Livsmedelsindustrin Glenn Lorentzon 

  Nicklas Asker 

Mekaniska industrin Peter Lundin 

Sotenäs kommun Evelin Savik (ersätter Maria Vikingsson) 

Tomas Larsson 

  

 

 

1. Mötet öppnas av ordförande Evelin Savik 

 

2. Till justerare valdes Peter Lundin  

 

3. Dagens agenda godkändes.  

     

4. Föregående minnesanteckningar godkändes 

 

5. Kort information från näringslivet   

a) Företagarna 

På riks-plan arbetar föreningen med bla kilometerskatten som är en viktig 

fråga. I regionen arbetar med bla med ”Solobok”. En bok om soloföretag och 

deras särskilda förutsättningar. Lokal arbetar man med jobbmässan som är 

den 16 mars och årsmötet  i v. 10. Malin berättar att hon kommer att avgå 

som ordförande. 

 

b) Kusthandlarna 

Föreningen har styrelsemöte den 8 mars som sedan följs av årsmötet då ny 

ordförande kommer att väljas vilket betyder att detta är Görans sista 

näringslivsrådsmöte. Handlarna kämpar för att påverka för att ”handla 

lokalt” vilket är en mycket viktig fråga för servicenäringen. 

 

c) LRF 

Föreningen har haft möte med länsstyrelsen angående dikningsföretag. Ett 

bra möte med viktiga frågor. Kilometerskatten är en stor fråga även för LRF 

eftersom skatten kan bli ett stort problem för landsbygden. 
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d) Livsmedelsindustrin 

Lågsäsong just nu eftersom påsken kommer relativt sent i år. Annars en väldigt 

positiv utveckling på sikt. 

 

e) Mekanisk industri 

Fortsatt högt tryck. Tackar tyvärr nej till jobb pga brist på personal. 

Lönsamheten i branschen är generellt pressad. 

 

 

6. Kort information från kommunen  

Framtidens besöksnäring 

Tomas informerade kort om arbetsgruppens arbete och resultatet av stor-mötet 

den 16.2. 

 

 

7. Verksamhetsutveckling 

a) Nomineringar Näringslivsgalan   

Tomas informerade om galans upplägg med en förhoppning om ett stort 

intresse från näringslivet att delta på, för Sotenäs kommun, första 

näringslivsgalan 

Mötet tog beslut kring nomineringar och vinnare i kategorierna Årets unga 

företagare och Årets hederspris. LRF, Symbioscenter och Företagarna 

kommer att nominera tre företag var samt informera Tomas om vinnare. 

 

b) Remiss från KS: Riktlinjer för upplåtelse av kommunal mark.  

Evelin S informerade om denna remiss från kommunstyrelsen och mötet 

hade en bra diskussion i frågan. Evelin tar med sig synpunkterna till 

politiken inför beslut i frågan. 

 

8. Övriga frågor 
a) Tomas skall påminna bildningsförvaltningen så att ”luncha med en lärare” 

kommer igång. 

 

 

9. Nästa möte 7 april kl 8.00 – 9.30 på kommunhuset  

    

Möte 4 19 maj 

Möte 5 25 aug 

Möte 6 6 okt 

Möte 7 1 dec 
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10. Mötet avslutades genom att Evelin S tackade för ett bra möte.  

 

 

Ordförande 

Evelin Savik 

Chef för samhällsbyggnadsförvaltningen 

 

Justerare 

Peter Lundin 

 

Vid tangenterna 

Tomas Larsson 

Näringslivsutvecklare 

 


