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Sotenäs näringslivsråd 
 
Möte 1-2018 

Fredagen den 26 januari kl. 8.00 – 9.30  

Kommunhuset; Långö 

 

Närvarande:  

Kusthandlarna Maria Järleklint 

LRF  Håkan Christensson 

Livsmedelsindustrin Glenn Lorentzon 

Mekaniska industrin Peter Lundin 

Sotenäs kommun Erika Hassellöv 

Tomas Larsson 

Gäst (under p. 3):  Lena Hallgren Förskolechef  

 

Erika Hassellöv personalchef och chef för Tillväxt- och utvecklingsenheten ersatte 

Maria V som hade förhinder denna gång.  

 

 

Agenda: 

 

1. Mötet öppnas av ordförande Erika H 

 

2. Till justerare valdes Glenn L 

 

3. Behov av barnomsorg på obekväm arbetstid 

Lena H berättade att bildningsnämnden gett verksamheten i uppdrag att 

undersöka behov och förutsättningar för barnomsorg på obekväm arbetstid.  

Glenn L berättar att det finns ett behov och att skiftgången är 06-14 samt 14-23. 

Eftersom kommunen inte erbjuder ”nattis” idag har flera anställda endera tackat 

nej till arbete eller fixat och trixat för att lösa det och därför svårt att veta, men 

behovet finns. 

Håkan C menar att det är en brist att kommunen inte erbjuder detta idag. Det är 

bra att kunna erbjuda detta för både företagens och kommuns anställda. 

Lena H tackar för informationen, tar med sig önskemålen och återkommer 

senare med ett besked. 

 

4. Dagens agenda godkändes.  

 

5. Föregående minnesanteckningar godkändes utan ändringar 
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6. Kort information från näringslivet   

a) Kusthandlarna 

Handlarna har haft en tuff jul med för lite folk i rörelse i centrum under 

julen. Näthandeln är en tuff konkurrent. Det är svårt att veta hur vi ska kunna 

få våra innevånare att bli mer köptrogna och vi handlare behöver få till en 

bättre samordning mellan oss. 

Vi träffar Turistföreningen och diskuterar en sammanslagning, inget klart 

ännu 

b) LRF 

Bra att kommunen öppnar för lokal upphandling av livsmedel. Bra för både 

oss producenter men även för kommunen. Synd att det blir problem med 

Soteleden, detta behöver skötas bättre av kommunen. Strandskyddsfrågan är 

fortfarande inte avgjord……. 

c) Livsmedelsindustrin 

Leröy nyanställer nu och utökar produktionen av ätfärdigt. Företaget ökar 

troligen ca 5-10% i år. De övriga har en stabil nivå och nyanställer inför 

högsäsongerna. Utvecklingen för alla tre anläggningarna är fortsatt positiv. 

 

d) Mekaniska industrin 

För AH verkar 2017 bli historiskt bra år som påverkats av bra konjunktur 

men även genom ett bättre arbetssätt. Rekryteringen fungerar men är tuff och 

migrationsverket gör det inte enklare för oss genom försenade och långa 

handläggningstider. 

 

 

7. Kort information från kommunen 

a) Erika H sammanfattade några händelser: 

- Civilminister Ardalan Shekarabi har varit på besök och imponerades av 

kommunens arbete med tex Symbioscentrum. 

- Kommunen håller på att digitalisera vissa rutiner och till exempel Ah är 

en part i detta arbete. 

- Erika H och Per Svensson har fått ett uppdrag att titta på hur Sotenäs 

kommun kan samla kompetens och skapa synergier kring utveckling, 

utredning och projekt i kommunen. 

- Kommunen håller på att rekrytera ny förvaltningschef för 

bildningsverksamheten. 

- Erika H påminde om ett informationstillfälle kring ”Rehab – återgång till 

arbete” som är på Symbioscentrum den 1 februari kl 9.00 – 11.00 

 

b) Tomas lyfte en fråga kring hot och stölder och frågade hur det upplevs idag. 

Både Glenn L, Peter L, Maria J och Håkan C beskrev förekommande           

hot och stölder som begåtts. En tydlig upplevelse är att detta har ökat på sista 

halvåret, vilket är allvarligt. Bra om kommunen kan bjuda in polisen för 

dialog. 
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8. Verksamhetsutveckling 

a) Nästa företagarfrukost är fredagen den 16 februari med temat ”Fisket” på 

Symbioscentrum kl. 7.30 – 9.00. Kommande frukost blir torsdagen den 26 

april med temat ”Besöksnäringen”. Sista frukosten före sommaruppehållet är 

en lunch på kommunhuset fredagen den 25 maj kl 12.30 – 13.45. 

b) Tomas informerade kort om Näringslivsgalan 2018 som vi har fredagen den 

23 mars. 

c) Mötet beslutade, på Tomas förslag, att bjuda in handläggare och 

kommunens bolag till rådets möten framöver för att bättre förstå varandras 

utmaningar och fundera kring hur vi tillsammans ska arbeta för bättre 

förutsättningar för företagare i kommunen. 

d) I handlingsplanen beskrivs att kommunen ska bjuda in till tematräffar och 

nu i vår planeras att bjuda in byggkonsulter tillsammans med representanter 

för samhällsbyggnadsförvaltningen för information och diskussion. 

 

 

9. Nästa möte är den 23 februari (bland annat bestämma nominerade och vinnare 

till näringslivsgalan) 

Nästkommande möten: 

Fredagar kl 8.00 – 9.30 på kommunhuset: 

- 6 april 

- 1 juni 

- 7 september 

- 19 oktober 

- 7 december 

 

 

10. Övriga frågor      

Inga övriga frågor 

 

 

11. Erika H tackade för ett bra möte.      

 

 

Ordförande 

Erika H 

 

Justerare 

Glenn L 

 

Vid tangenterna 

Tomas L 


