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Sotenäs näringslivsråd 
Möte 6 -2017 

Fredagen den 6 oktober kl. 8.00 – 9.30  

 

Närvarande:  

Företagarna  Mikael Andersson 

Kusthandlarna Maria Järleklint 

Turistföreningen Kjell Andersson 

Livsmedelsindustrin Nicklas Asker 

Mekaniska industrin Peter Lundin 

Sotenäs kommun Maria Vikingsson (kommunchef) 

Tomas Larsson (näringslivsutvecklare) 

 

1. Mötet öppnas av ordförande Maria V 

 

2. Till justerare valdes Maria J 

 

3. Pga sjukdom utgick ärendet kring sophantering och återkommer 

preliminärt vid nästa möte. 

 

4. Dagens agenda godkändes.  

     

5. Föregående minnesanteckningar godkändes efter en kort reflektion kring 

information som inkommit ang kostnader i våra gästhamnar.  

 

6. Kort information från näringslivet   

a) Företagarna 

Infrastrukturen och våra vägar är viktiga för våra företag. Hur kan vi göra 

bättre? Kommunen arbetar på bra men bygglovshanteringen ligger efter. 

Viktigt att jobba för en förbättring. Bostadsbyggandet i kommunen är viktigt 

och Bostadsbolaget har ett ansvar för detta. (Tomas bjuder in VD för Sotenäs 

Bostäder till ett möte för diskussion.) 

 

b) Kusthandlarna 

Ganska lugn sommar, förr var det helt fullt i 8 veckor nu bara mellan v. 29-

33. Viktigt att vi kan påverka våra lokala innevånare att handla lokalt. Vi hör 

att kunderna tror att vi höjer priserna under sommaren, men det stämmer 

inte. I Bovall och Hunnebostrand har det gått lite bättre än vanligt i sommar 

men sämre i Kungshamn/Smögen. Vi företagare kan göra bättre. 

 

c) Turistföreningen 

Vi arbetar för en eventuell sammangående mellan Kusthandlarna och 

Turistföreningen. Vi ser positivt på remissen som varit ute ang framtidens 

besöksnäring. Vi borde kunna ta emot våra husbilsgäster bättre, hela norra 
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Bohuslän borde ha samma P-avgifter. Fler evenemang är viktigt för att locka 

besökanden. 

 

d) Livsmedelsindustrin 

Bra uppstart efter sommaren. Lite bekymmer med kompetens (tekniker- och 

operatörsjobb) nu när volymerna ökar. Industriell Symbios gör ett bra arbete 

för oss. 

 

e) Mekaniska industrin 

Rekryteringen är största problemet, vi (AH) har samma problem även i 

Göteborg. Språket är mycket viktigt, bra engelska är ett måste på grund av 

alla säkerhetskrav.  

 

7. Verksamhetsutveckling  

a) Näringslivsrådet beslutade, efter diskussion, om förslag till ny handlingsplan 

2018. Se bifogat.  

b) Näringslivsgalan 2018 diskuterades. Turistföreningen återkommer ang om 

det årliga turismpriset skall flyttas till galan eller ligga kvar på evenemanget 

på nyårsafton. Tomas frågar LRF ang om Årets lantbruksföretag skall delas 

ut vartannat år. 

 

8. Kort information från kommunen 

a) Kommunen klättrar i Sv. Näringslivs ranking. 

b) 9 remissvar har inkommit kring Framtiden besöksnäring. Ett förslag skall 

diskuteras i arbetsgruppen för framtidens besöksnäring. 

c) Kommunen bjuder in verksamma mäklare till en träff i kommunhuset för 

information och dialog den 7/11 

d) Nästa företagarfrukost är framflyttad till 7/11 på AH (pga höstlovet).  

e) Vem vill vi se i HETA STOLEN? Kanske någon ansvarig för våra vägar.

      

9. Nästa möte och årets sista näringslivsråd är den 1 december kl. 8.00 – 9.30

      

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

    

 

Ordförande 

Maria V 

 

Justerare 

Maria J 

 

Vid tangenterna 

Tomas L 

 


