
 
 

Sida 1 av 4 | Datum: 2017-11-23 

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

Sotenäs näringslivsråd 
 
Möte 3-2018 

Fredagen den 6 april kl. 8.00 – 9.30  

 

 

Närvarande:  

Företagarna  Mikael Andersson 

Livsmedelsindustrin Glenn Lorentzon 

LRF  Håkan Christensson 

Mekaniska industrin Peter Lundin 

Sotenäs kommun Eveline Savik 

Tomas Larsson 

Gäst (under p. 3):  Alexander Tellin och Dennis Eriksson från Plan- och  

byggenheten 

  

Eveline Savik ersatte Maria V som ordförande på detta mötet.. 

 

Agenda: 

 

1. Mötet öppnas av ordförande Eveline S 

 

2. Till justerare valdes Håkan Christensson   

 

3. Läget inom kommunens byggverksamhet 

 

Läget inom kommunens byggverksamhet 

Eveline S inledde med att ge en generell bild av verksamhetens utmaningar. 

Kritik framfördes efter revision av verksamheten under 2016. Detta har till stor 

del åtgärdats idag men tyvärr är det fortfarande för långa väntetider på bygglov. 
Alexander T och Dennis E berättade bland annat att väntetiden har sjunkit till ca 

5-6 månader idag och avdelningen arbetar hårt med att förkorta väntetiden. 

För 1 år sedan hade avdelningen 2 bygghandläggare mot 5 idag. I 

byggprocessen, mellan lämnat bygglov och startbesked kan enheten idag 

handlägga ärendena i den takt de kommer in. Samma sak gäller för de s.k. 

anmälningsärendena (”Attefallshus” etc.). När det gäller tillsyn över hur 

företag/innevånare håller sig till gällande regler har bemanningen förstärkts, men 

på detta område är handläggningstiderna allt jämt långa och arbete pågår för att 

förbättra ärendegenomströmningen även på detta område. 

4. Dagens agenda godkändes med tillägg för 7a) Förslag till byggnadspris, 7b) 

Kartportal, 7c) Dinidé.nu 9a) Prioövning från Fyrbodal, 9b) Soteleden och 9c) 

Delårsboende. 
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5. Föregående minnesanteckningar godkändes utan ändringar. 

 

6. Kort information från näringslivet   

a) Företagarna  

Full fart. En viss ökad oro kan märkas men företagen har en bra orderingång. 

Tillgången till personal är fortfarande tufft men ändå bättre jämfört med 

tidigare. 

   

b) LRF 

Växtodlingen är hårt pressat men i övrigt ser det bättre ut. Det säljs bra i 

Sverige och till hyfsade priser. Vi väntar fortfarande på besked ang 

överklaganden om Strandskyddslagen. 

 

c) Livsmedelsindustrin 

Generellt positiv utveckling. På Marenor slutar Nicklas Asker och ny 

platschef söks. Leröy ökar produktionen med frysta produkter från 20-40 

anställda och kommer även att behöva anställa sommarjobbare. 

Konkurrensen inom branschen har hårdnat och gått från nationell konkurrens 

till internationell. Viktigt att kommunen ”ligger nära” industrin och kan ge 

bra möjligheter att utvecklas i Sotenäs. 

 

d) Mekaniska industrin 

Det märks en viss osäkerhet i branschen, ett ev. handelskrig påverkar 

situationen. På AH går det däremot fortsatt riktigt bra. 

 

7. Kort information från kommunen   

a) Förslag till byggnadspris (näringslivsgalan) 

Se bilaga 1. Eveline S och Tomas L föreslog mötet att inrätta ett 

byggnadspris enligt samma form som Lysekil har. Mötet såg positivt på 

detta och beslutade att Eveline S ska skriva ett förslag till byggnadsnämnden 

för beslut. 

 

b) Kartportal 

Nu har Sotenäs kommun lanserat en kartportal på sin hemsida. Där finns för 

närvarande fem kartor där man kan söka efter allt från gällande detaljplaner 

till båtplatser. Se 

http://www.sotenas.se/sidor/snabbikoner/kartportal.4.54f7dae815f998980a1

13699.html 

 

c) Dinidé.nu 

Sitter du eller ditt företag på en idé som du vill ta vidare? DELADINIDÉ.NU 

ger dig möjligheten att dela din idé med andra och ge den en ärlig chans att 

faktiskt utvecklas till en helt ny affär. Det här är en digital mötesplats där du 

kan du få hjälp av innovatörer, entreprenörer och företag att ta dina idéer 

vidare. Se http://wideideas.online/deladinide 

http://www.sotenas.se/sidor/snabbikoner/kartportal.4.54f7dae815f998980a113699.html
http://www.sotenas.se/sidor/snabbikoner/kartportal.4.54f7dae815f998980a113699.html
http://wideideas.online/deladinide
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8. Verksamhetsutveckling     

a) Utvärdering näringslivsgalan 

En kort utvärdering genomfördes av galan som fick bra ”betyg”, men vissa 

delar går förstås att förbättra (resultatet av mötets utvärdering skickas till 

Succkie Gunnarsson för sammanställning av hela utvärderingen). En 

utvärderingsenkät har skickats ut till medverkande på galan och när den är 

sammanställd kommer resultatet att skickas ut till näringslivsrådet. 

 

b) Bygg är en av kommunens större branscher. Hur får med dem bättre i 

vårt arbete? 

Efter diskussion beslutade mötet att Tomas L ska kontakta Bertils Järn och 

Sotenäs Trä för att höra om de är intresserade att delta i näringslivsrådets 

arbete med en representant. 

 

c) Nästkommande företagarfrukost 26.4 

Företagarfrukosten den 26.4 hålls på Musselbaren kl 7.30 – 9.00 med 

besöksnäring som tema. 

 

d) Affärscoach på ”G” 

Kort information gavs ang ett eventuellt projekt i samverkan med Munkedal 

och Fyrbodal. 

 

 

9. Övriga frågor     

a) Prioövning från Fyrbodal 

Se bilaga 2. Fyrbodal vill gärna få in förslag till prioriteringar för budget 

2019-. 

 

b) Soteleden  

Håkan anser att IceBug sköter sig riktigt bra på Soteleden man att 

kommunen inte har full koll på markägarna. Kanske behövs avtal nu när fler 

vandrare går på leden. Nedskräpningen ökar, leden inskränker markägarnas 

möjligheter att nyttja marken (tex ökade kostnader för avverkning), vandrare 

parkerar sina bilar på ibland olämpliga platser mm. Tomas L informerar Åsa 

Andersson (besöksnäringsutvecklare) om dessa önskemål 

 

b) Delårsboende. 

Företagarna önska att få ut alla adresser till delårsboende i kommunen. 

Tyvärr kan inte kommunen lämna ut dessa adresser. Dock är det ett bra 

förslag att arbeta för att få delårsboende intresserade för att tex flytta sina 

företag till Sotenäs. Tomas tar med denna fråga för att se vad som kan göras. 
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10. Nästa möte: 1 juni  

Övriga mötesdatum 2018 :    

- 7 september 

- 19 oktober 

- 7 december 

(Fredagar kl 8.00 – 9.30 på kommunhuset) 

 

 

11. Ordförande tackade för ett givande möte.    

 

 

 

 

 

 

 

Ordförande   Justerare   Vid tangenterna 

Eveline S  Håkan C  Tomas L 

 

 

 

 

 


