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Sotenäs näringslivsråd 
Möte 6-2018 

Fredagen den 12 oktober 

Kommunhuset; Hållö 

 

Närvarande: 

Företagarna  Mikael Andersson  

Kusthandlarna Henrik Gustavsson 

LRF  Håkan Christensson  

Turistföreningen Anders Olsson 

Mekanisk industri Peter Lundin   

Bygg  Håkan Erlandsson  

Sotenäs kommun Eveline Savik  

Tomas Larsson  

(Tyvärr var Anja Wallin på Rambo sjuk och kunde inte närvara under p.5a som 

planerat) 

 

   

1. Mötet öppnades av ordförande Eveline S (som ersatte Maria V) 

 

2. Till justerare valdes Peter L.   

 

3. Dagens agenda godkändes  

 

4. Föregående minnesanteckningar godkändes utan ändringar. 

 

5. Kort information från kommunen   

a) Sommarmötet  

Eveline S beskrev kommunens sommarmöte då kommunens ansvariga beskriver 

och diskuterar sommarens utmaningar: 

Överlag kan vi säga att sommaren 2018 har varit lugn med få klagomål. Det var 

dock mycket diskussion kring sopor på Smögenbryggan runt midsommar men 

det nya sopsystemet fungerade förhållandevis bra och med lärdomarna frän 

sommaren blir det ännu bättre nästa år.   

 

De vanligaste frågorna till receptionen har gällt grill- och bevattningsförbud, om 

att bada med hundar, var man får och får inte bada, husbils och 

långtidsparkering och laddstolpar. 

 

Besöksrekord i år med ca 240 000 gästnätter (ökning med 7,7% januari-juli) där 

framför allt försäsongen var stark. Ökning av antalet husbilscampingar även på 

campingen. Fler barnfamiljer som har husbilar och de vill bo på en camping. 

Flera lyckade evenemang under denna sommar. Behöver se över skyltning och 

infartsskyltning t.ex. kring parkering inför nästa år. Det har varit ett antal 
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träningsläger som har fungerat bra med ca 2800 ungdomar som har varit på läger 

-10 800 gästnätter uppskattningsvis – inklusive alla typer av boenden. Det är 

många som har varit på spontanidrottsplats. Hamnar hade ca 5 % ökning från 

förra året. Juni och juli är det fullt. Behov finns för större båtplatser. Fimpar och 

snus är ett problem, vi behöver se över det till nästa år. Felanmälan på hemsidan 

har fungerat bra. 

 

Inför sommaren har Rambo gjort förändringar kring ÅV stationer – tätare 

hämtningsintervall, längre sommarsäsong, fler containrar, tömning även på 

lördagar. Mängden återvunnet material har ökat 6-7%. 

 

På brandsidan – en vanlig sommar i antal larm. Hjärtstartare stjäls vilket innebär 

att de tyvärr får låsas in. Sommarpoliser har fungerat bra, dagtid har varit 

uppskattat. Våldsbrott och tillgreppsbrott har en nedåtgående trend mot tidigare 

år, tyvärr är narkotikabrott på väg uppåt. 

 

 

b) Svensk Näringslivs ranking 

Glädjande så fortsätter vi att klättra i rankingen. Denna gång med 27 platser till 

plats 209. Se bilaga 1. Det är viktigt att vi alla kommunicerar arbetet för ett mer 

positivt företagsklimat. Kommunen kommer att genomföra en utbildning med 

politiker och handläggare under våren-19 med syfte att förbättra 

förutsättningarna för näringslivet. Inom kommunens byggverksamhet har 

handläggningstiderna förkortats mycket men det är fortfarande för långa 

väntetider. Under diskussionen som följde ansåg mötet att det har förbättrats 

mycket de senaste åren.  

 

 

6. Kort information från näringslivet   

a) Företagarna  

Företagen har fullt upp och arbetskraftsförsörjningen är ett fortsatt problem.

    

b) Kusthandlarna  

Handeln har haft en bra sommar och de flesta är nöjda med försäljningen.

    

c) LRF 

- Haft träffar med kommunens krishantering om bla brandrisker, 

vattendistribution, översvämningar mm. Ett viktigt arbetet som fortsätter. 

- Brottsligheten med dieselstölder ökar och är ett problem för flera 

medlemmar. 

- Länsstyrelsens totala grillförbud var dåligt. Ett grillförbud där kommunen 

hade haft möjlighet att göra undantag hade varit mycket bättre. 

- Ett bekymmer är lantmäteriets handläggningstider på över 1 år.  
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d) Turistföreningen 

En väldigt stark säsong med flera lyckade evenemang. Kallecuppen är viktig 

och fungerar bra, nya evenemang som Amace och Island of light mycket bra. 

Fler asiater besöker oss vilket ibland har sina utmaningar för näringen. En 

oro finns för ungdomscampingen till sommaren 2019. 

    

e) Mekaniska industrin 

Fortfarande bra tryck men kan skönja en avmattning genom att det tar längre 

tid nu för kunderna att komma till avtal. 

    

f) Bygg      

Branschen har en mycket hög beläggning och ser en framtida hög 

byggnadstakt. Vi prognoserar ingen nedgång nu. De lokala företagen möter 

en tuff konkurrens från många företag från både stora delar av Sverige och 

från utlandet. 

 

7. Verksamhetsutveckling     

a) Nästa näringslivgala är preliminärt den 29 mars -19 och mötet diskuterade de 

olika priskategorierna. 

I år hade vi: Årets Unga, Årets Hederspris, Årets Miljöpris, Årets  

Evenemangsarrangör och Årets Företagare. 

 

Inför 2019 återkommer LRF om de vill ha med Årets Landsbygdsföretag och 

Turistföreningen återkommer ang Årets Turismpris, helst inom 2 veckor till 

Tomas L. 

 

b) Handlingsplan 2018  

Handlingsplanen skall revideras vid nästkommande näringslivsråd den 7 

december som ett förslag till kommunstyrelsen för verksamhet under 2019. 

Se bilaga 2.   

Förslag på ändringar och tillägg bör anpassas till Insiktsmätningen, Sv 

näringslivs ranking och företagarnas önskemål om förbättringsområden. 

Inför mötet 7 dec kommer Tomas L att förbereda denna punkt genom analys 

av olika mätningar. Viktigt att rådets medlemmar hjälper till genom att fånga 

upp våra företagares förbättringsförslag och önskemål om insatser för ett 

bättre företagsklimat i Sotenäs så att detta får genomslag i prioriterade 

aktiviteter för genomförande 2019. 

 

   

8. Nästa möte och årets sista: 7 december kl 8.00 – 9.30 på kommunhuset med 

fokus på aktiviteter 2019 som ger bättre förutsättningar för näringslivets 

utveckling i kommunen. 
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9. Mötet avslutades och ordförande tackade för ett bra möte.  

  

 
 

 

 

 

Ordförande   Justerare   Vid tangenterna 

Eveline S  Peter L  Tomas L 

 


