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Sotenäs näringslivsråd 
Möte 5-2018 

Fredagen den 7 september 

Kommunhuset; Hållö 

 

Närvarande: 

Företagarna  Mikael Andersson 

Kusthandlarna Henrik Gustavsson 

LRF  Håkan Christensson  

Turistföreningen Gunilla Jakobsson 

Mekaniska industrin Peter Lundin   

Sotenäs kommun Maria Vikingsson 

Tomas Larsson 

 

Gäst under p.3:  Carl Forsberg; kultursekreterare 

Gäst på mötet: Åsa Andersson; besöksnäringsutvecklare 

 

   

1. Mötet öppnades av ordförande Maria V 

 

2. Till justerare valdes Håkan C.   

 

3. Carl F beskrev kort kommunens arbete inom kultur. 

Kultur är inte en av kommunen kärnuppgifter men att satsa skattepengar på 

kultur ger ändå stor återverkning för kommunens invånare och företagare. 

Sotenäs kommun har för sin storlek ett relativt gott kulturutbud med biograf, 

meröppet bibliotek och en kulturskola som erbjuder barnen många möjligheter. 

Vi jobbar både med stora och små projekt. Bland de stora kan nämnas 

Granitkusten – som syftar till att länka samman resmål med granitfokus i vår och 

de kringliggande kommunerna, Stenens Hus – som handlar om att etablera ett 

stencentrum på Udden i Hunnebostrand, Välkommen tillbaka, Evert Taube – 

som syftar till att etablera en varaktig attraktion kring Evert Taube i kommunen 

och Island of Light – en ljusfestival med internationella ljuskonstnärer som 

förlänger säsongen. Dessa större projekt kan i sig själva producera upplevelser 

som blir viktiga för besöksnäringen. Men ett viktigt fokus ligger också på de 

mindre kulturaktiviteterna som våra många föreningar ägnar sig åt. Genom att 

synliggöra dem, målinriktat styra dem och ge dem ekonomiska möjligheter att 

fortsätta sin verksamhet bidrar vi till att hålla samman den sociala gemenskapen 

och erbjuda aktiviteter för alla åldrar. På så sätt blir det också attraktivt för 

människor att leva och verka här, vilket i sin tur kan få effekter på företagens 

möjligheter att hitta rätt personal. 
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4. Dagens agenda godkändes  

 

5. Föregående minnesanteckningar godkändes utan ändringar. 

 

6. Kort information från näringslivet   

a) Företagarna  

Föreningen har inte haft några möten sedan senaste näringslivsrådet men en 

fantastiska sommaren fick vi. 

 

b) Kusthandlarna 

Rekordsommar med ett lyft på ca 30% för flera medlemmar. Tråkigt och 

jobbigt med flera inbrott. Flera butiker har det jobbigt och flera sjöbodar var 

tomma i år på bryggan. Konkurrens med näthandel och höga hyror är 

problem för handlarna.  

Åsa A informerade att restaurangerna ökade med ca 15% när grillförbudet 

infördes. 

 

c) LRF 

En fantastisk sommar men svår yttorka som resulterar i foderbrist och höga 

foderkostnader för djurhållare. Torkan var akut i sommar även om vår region 

inte blev mest drabbad i Sverige. Skörden ger 60-70%. Vi har bra kommunal 

vattenförsörjning i kommunen men det är sårbart och en redundans behöver 

ses över. En förbättrad brandberedskap behöver byggas upp för framtiden. 

Grillförbudet resulterade till att försäljningen av kött dök. 

(Tomas skickar denna information till samhällsbyggnadsförvaltningen och 

räddningstjänsten inför mötet 2/10, se p.7) 

 

d) Turistföreningen 

Föreningen har inte haft något möte under sommaren. Flera evenemang i 

sommar har varit positivt på många sätt, bla. IK Granits maraton, Ice-bug, 

Amace, Sotekanalens dag, Fiskarens marknad, Stallebrottet, Ljusfestivalen 

som kommer mm. Det känns som vi haft ovanligt många utländska besökare. 

På Malmön har vi inga lediga P-platser sommartid och med aktiva p-vakter 

är detta ett problem på sommaren. Ett arbete kring detta behöver göras inför 

2019.  

Henrik G: P-skivan har fungerat bra men vi behöver bättre skyltning till p-

platser och toaletter. (Tomas skickar denna information till 

samhällsbyggnadsförvaltningen inför mötet 2/10, se p.7) 

 

e) Mekaniska industrin 

Llentab har fortsatt problem med trafiken och att hitta rätt personal, även Ah 

har rekryteringsproblem. Boende och restider är delvis problem. 
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7. Kort information från kommunen 

- Maria V berättade om kommunens arbete med Valet-18 som innebar ett stort 

arbete för flera anställda. 

- Den 2/10 har kommunen ett avstämningsmöte för alla kommunala 

verksamheter ang sommarens utmaningar (trafik, sophantering, 

hamnverksamhet mm. mm.) och detta kommer att återkopplas till 

Näringslivsrådet. 

- Dan Karlsson är ny kommunpolis som utgår ifrån Lysekil. 

Henrik G: Vi behöver en stationär polis i kommunen. 

Maria V: Kommunen har en aktiv dialog kring detta men har svårt att påverka 

polisen prioriteringar. Polisen gör sina bedömningar delvis utifrån anmälda brott 

när de planerar polisens närvaro = Anmäl alla brott till polisen. 

 

   

8. Verksamhetsutveckling     

a) ”Innovationsarena Sotenäs” (stöd till det lokala näringslivet) 

Åsa A beskrev kortfattat ett arbete inom projektet ”Maritim Utveckling 

Bohuslän”, se bilaga 1. Vi behöver bygga en tydligare destination runt 

aktiva utomhusaktiviteter (vandring, havsupplevelser mm), måltid och granit. 

b) Tomas L informerade om stöd till våra företag, se bilaga 2. 

c) ”Gäster” från kommunen; se sid 4   

 

 

9. Övriga frågor     

a) Lägesbeskrivning av arbetet i Leader Bohuskust  

och gränsbygd (Håkan C). Leader är en mycket bra organisation i vårt 

område (Lysekil-Sotenäs-Tanum-Strömstad). 13 projekt har startats upp i 

Sotenäs + flera andra som berör vår kommun. Se bilaga 3. 

d) Höstens företagarfrukostar 

- 27 september kl 7.30 på Symbioscentrum med fokus på upphandling  

- 14 november kl. 7.30 på Johannesvik med besöksnäring som tema (ny 

info.) 

- 17 december kl 12.30 lunch på kommunhuset. Tema är ännu inte klart 

men kommunens företagsklimatet behöver tas upp inför enkäten januari-

mars-19. 

 

   

10. Nästa möte: 12 oktober med uppföljning av 2/10, Näringslivsgalan 2019, 

Företagarlunchen i december, Handlingsplan 2019 mm.   

 

Övriga mötesdatum 2018 :    

- 7 december (Fredagar kl 8.00 – 9.30 på kommunhuset) 

 

 

11. Ordförande tackade för ett bra möte.    
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Information från kommunens verksamheter 
 
Januari Lena Hallgren   Förskolechef 
 
Februari Amanda Jansson   PLAN/MEX-avd 
 
April Alexander Tellin och Dennis Eriksson  Byggavd. 
 
Juni Mattias Jacobsson   Sotenäs Bostäder 
 
September Carl Forsberg   Kultursekreterare 
 
Oktober  
 
December  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Prioriterade önskemål i rött: 
 
Miljö  Maria B  Kultur  Carl F 
Utbildning/förskola Ulf B  Fritid                      Staffan K 
Fastighet   Jörgen W Äldreomsorg                       Anita M 
IFO  Maria E Kost   Sara E 
Trafik   Susanne J  Markupplåtelse                  Maria A 
Räddningstjänst  Peter B  Sotaren                          Steiner 
Serveringstillstånd  Elinor Ö  Ekonomi                         Ulrika G 
Personal   Erika H  Kommunens adm  Anna-Lena H 
Upphandling  Marina BK  Arbetslivsenheten  Jeanette A 
Hamn   Daniel J  Park   Maria J 
Besöksnäring Åsa A  Kommunikatör Jenny B 
Miljöstrateg  Elinor H  Folkhälsostrateg Linn K  
Symbioscentrum/TUA Per S SML-IT  Anders S 
 
Västvatten    
Rambo      
Polis 
 
Efter valet: 
KS ordf  


