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Sotenäs näringslivsråd 
Möte 4-2018 

Fredagen den 1 juni kl. 8.00 – 9.30  

 

Närvarande: 

Företagarna  Mikael Andersson  

Turistföreningen Anders Olsson 

Livsmedelsindustrin Glenn Lorentzon 

Mekaniska industrin Peter Lundin   

Sotenäs kommun Maria Vikingsson 

Tomas Larsson 

 

Gäst under p.3:  Mattias Jakobsson Sotenäsbostäder AB 

 

 

Agenda: 

 

1. Mötet öppnas av ordförande Maria V 

 

2. Till justerare valdes Glenn L   

 

3. Läget inom Sotenäs Fastighetsbolag. Mattias J beskrev bolagets verksamhet, 

se bilaga 1. 

 

4. Dagens agenda godkändes  

 

5. Föregående minnesanteckningar godkändes utan ändringar. 

 

6. Kort information från näringslivet   

a) Företagarna  

Företagen har bra med jobb och en stor utmaning är att hitta rätt arbetskraft. 

 

b) Turistföreningen 

Turistföreningen har ny organisation från 1 januari. Under Q1 har föreningen 

arbetat med Smögen& och karta. Föreningen har ca 100 medlemmar för 

tillfället. Föreningen siktar på att gå från en ideell till en kommersiell aktör. 

Diskussion förs vidare med Kusthandlarna och ambitionen är att gå samman 

till en gemensam kraft. Anders önskar få ut adresser till rådets medlemmar. 

 

c) Livsmedelsindustrin 

Brist på arbetskraft och alla tre producenter har organisatoriska förändringar 

för tillfället. En utmaning ligger i att livsmedelsindustrin fortsatt kan 

prioritera arbetet i näringslivsrådet nu när alla tre representanter kommer att 

bytas ut. 
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Volymmässigt har industrin en bra utveckling men den internationella 

konkurrensen är tydligare idag. 

 

d) Mekaniska industrin 

Fortsatt högtryck både hos Ah och Llentab. Ah ser att det är enklare nu att få 

sökande till sitt kontor i Göteborg. 

 

7. Kort information från kommunen 

a) Kommunens ekonomi 

Maria V informerade om kommunens ekonomi 2018. 

 

b) Sommarpoliser 

Varje kommun får 4 extra poliser i sommar (Strömstad, Tanum, Sotenäs och 

Lysekil). Kommunen har mycket mer kontakt idag med nya polisledningen 

jämfört med tidigare. Rekrytering av ny kommunpolis pågår. Midsommar 

och Amaze-festivalen (28 juli) bedömer polisen som särskild händelse vilket 

betyder polisförstärkning. Även räddningstjänst sätter in särskilda insatser 

vid dessa evenemang. 

Anders O berättar att Smögens IF lägger många timmar på denna festival för 

att det ska bli riktigt bra. Målsättningen från arrangörerna är att locka 9000 

besökare. Festivalen är ett försök som om det faller väl ut kommer att 

återkomma men flyttas då prel. fram från v. 30 till v.32. 

 

c) Ny organisation för Tillväxt- och Utvecklingsavdelningen (TUA) 

TUA och Symbioscentrum har slagits samman i en gemensam enhet. 

 

d) Tematräff i höst planeras bli en träff för evenemangsarrangörer med berörda 

företag/föreningar, mer om detta senare. Vårens tematräff genomfördes med 

lokala livsmedelsproducenter. 

 

 

8. Verksamhetsutveckling    

a) Södra Bohuslän 

Åsa Andersson, Tomas L och representant för Munkedals kommun träffade 

Ann Haraldsson VD på Södra Bohuslän för att bättre lära känna denna 

organisation. Se bilaga 2. 

 

b) Höstens företagarfrukostar 

- 27 september på Symbioscentrum med fokus på Upphandling  

- 13 november inget tema klart 

- 14 eller den 17 december lunch på kommunhuset: inget tema klart men 

kommunens företagsklimatet behöver tas upp inför enkäten januari-mars-

19. 
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c) Som representant för byggsektorn kommer VD Håkan Erlandsson på 

Sotenäs trä att medverka på våra näringslivsråd i fortsättningen. 

 

d) Enkätsvar från Svenskt näringsliv, se bilaga 3 

 

   

9. Nästa möte: 7 september   Maria V 

Övriga mötesdatum 2018 :    

- 12 oktober  (obs nytt datum) 

- 7 december 

(Fredagar kl 8.00 – 9.30 på kommunhuset) 

 

 

 

10. Ordförande tackade för ett bra möte.   Maria V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordförande   Justerare   Vid tangenterna 

Maria V  Glenn L  Tomas L 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


