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Sotenäs näringslivsråd
Möte 2-2018
Fredagen den 23 februari kl. 8.00 – 9.30
Kommunhuset; Hållö
Närvarande:
Företagarna
Livsmedelsindustrin
Mekaniska industrin
Sotenäs kommun
Gäst (under p. 3):

Mikael Andersson (på telefon)
Glenn Nordfeldt
Peter Lundin
Maria Vikingsson
Tomas Larsson
Amanda Jansson

Agenda:
1. Mötet öppnas av ordförande Maria V
2. Till justerare valdes Peter L
3. Amanda Jansson, chef för plan- och exploateringsverksamheten, visade och
berättade om arbetet på avdelningen. Kommunen arbetar för närvarande med
mellan 20-30 detaljplaner. Det är nya men även en uppdatering av gamla
detaljplaner. 5 av dessa planer drivs av kommunen medan övriga drivs av
exploatörer. Arbetet inom planverksamheten fungerar bra och man hinner med
arbetet i den takt som förväntas. Arbetet inom mark- och exploatering är tuffare
med många ärenden som väntar på beslut. Avdelningen är dock på ”G” genom
nyrekryterad personal och ytterligare en handläggare som är på väg in. Detta
plus ett bättre strukturerat arbete kommer att ge bra effekt under året.
Se (och tipsa gärna andra om) Bygga- Bokartan på kommunens hemsida. Där
kan man hitta gällande detaljplaner:
http://sotenas.maps.arcgis.com/apps/PublicInformation/index.html?appid=e01ce
35e0748466e807ff1a764555689
4. Dagens agenda godkändes.
5. Föregående minnesanteckningar godkändes utan ändringar
6. Kort information från näringslivet
a) Företagarna
Det är bra fart hos företagen annars inget nytt just nu.
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b) Livsmedelsindustrin
Rekryteringar av säsongspersonal pågår och det verkar lösa sig även om det
inte är enkelt. Marenor har installerat en ny produktionslina och anställt 3
personer.
c) Mekaniska industrin
Konjunkturen verkar inte öka lika mycket som tidigare men det är fortsatt ett
mycket bra tryck.
7. Kort information från kommunen
Maria V berätta om det kommande besöket av kronprinsessan Victoria.
Civilminister Ardalan Shekarabi var tidigare på besök hos oss för att ta del av
vår flyktingverksamhet och då passade kommunen på att samtidigt informera om
Symbioscentrums verksamhet. Civilministern gillade verkligen SC verksamhet
och kort därefter träffade han kronprinsessan vid en lunch som nu har resulterat i
att kronprinsessan (på egen begäran) kommer att besöka oss den 7 mars, vilket
känns både roligt och spännande.
8. Verksamhetsutveckling
Tomas L redogjorde för nomineringarna som kommit in till näringslivsgalan.
Totalt kom det in 33 nomineringar till de 4 klasserna: Årets unga företagare,
Årets Hedersperson, Årets miljöpris och Årets evenemang.
Efter diskussion beslutade mötet om 3 ”finalister” i respektive klass samt
vinnare i klasserna. Företagarna lämnade information kring tre nominerade
företag till Årets Företagare.
De 15 ”finalisterna” kommer att presenteras på kommunens hemsida efter att vi
hunnit kontakta alla och ordnat med text + bild. Vinnarna i de 5 klasserna
avslöjas först under galan den 23 mars.
9. Nästa möte är den 6 april (fredagar kl 8.00 – 9.30 på kommunhuset)
- 1 juni
- 7 september
- 19 oktober
- 7 december
10. Övriga frågor
Inga övriga frågor
11. Maria V tackade för ett bra möte.

Ordförande
Maria V

Justerare
Peter L

Vid tangenterna
Tomas L
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