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1.

Inledning
Alla gynnas av ett bra företagsklimat,
det har stor betydelse för tillväxten, jobben och välfärden.

Syftet med kommunens näringslivsstrategi är att bidra till ett positivt företagsklimat.
Målet är att kommunens näringslivsarbete skall främja tillväxt i befintliga företag och
göra kommunen attraktiv för etableringar och nyföretagande så att nuvarande
arbetstillfällen bevaras och nya skapas. Strategin skall vara styrande för
näringslivsarbetet inom kommunens alla berörda verksamheter. För att nå strategins mål
skall prioriterade aktiviteter genomföras som beskrivs i bifogad handlingsplan.
Denna strategi har tagits fram under 2015-2016 genom dialog med kommunens
näringslivsråd, kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunens
ledningsgrupp, Svenskt Näringsliv, Fyrbodals näringslivsenhet och direkt med Sotenäs
företagare på företagarfrukostar, samt genom hemsida och via mail. Underlag har även
hämtats in genom analys av Svenskt Näringslivs ranking, SKLs Insiktsmätning, genom
kommunbesök samt genom webbenkät till kommunens företagare, politiker och
tjänstemän.
1.1 Ett strategiskt läge
Sotenäs, havets kommun, ligger mitt i det vackra Bohuslän mellan Oslo och Göteborg.
I kommunen bor ca 9 000 personer i kustsamhällen som t.ex. Kungshamn, Smögen,
Hunnebostrand, Bovallstrand, Bohus-Malmön m.fl. Sotenäs kan erbjuda en fantastisk
livsmiljö med rik och varierad fritid. I över ett sekel har turister sökt sig till området för
bad, sol och den vackra naturen och kommunen har idag en stark attraktionskraft av
internationell klass. I Sotenäs finns en mycket tydlig entreprenöriell drivkraft med en
lång historia av ett starkt näringsliv.
1.2 Samarbete för ett bättre näringslivsklimat
Ett bra företagsklimat skapas av en mängd faktorer. Ett gott samarbete mellan kommun,
näringsliv, utbildning och andra myndigheter är av avgörande betydelse. Ingen aktör
råder ensam över alla de faktorer som påverkar utveckling och tillväxt.
Kommunen skall nu intensifiera sitt engagemang i näringslivsfrågorna för att aktivt
bidra till bästa möjliga förutsättningar för näringslivet i Sotenäs.
Att skapa goda förutsättningar handlar bland annat om bra tillgången till mark, lokaler,
bostäder, arbetskraft med rätt kompetens och att kommunens tillståndsgivning/hantering
av bygglov, planärenden, markupplåtelse mm. är effektiv och att det finns fungerande
mötesplatser där näringsliv, kommun och myndigheter kan mötas samt att kommunens
olika strategier gynnar en positiv näringslivsutveckling som till exempel ett hållbart
miljöstrategiskt arbete. Det är också viktigt med en väl fungerande infrastruktur liksom
marknadsföring av kommunen och en samverkan med andra kommuner. Goda
förutsättningar för det lokala näringslivet skapas också genom ett nära samarbete i
utbildningsfrågor på alla nivåer. Det gäller från förskolan och grundskolan till
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gymnasie- och vuxenutbildning. Utbildning av god kvalitet bidrar till att företag kan
rekrytera personal och att nya företagare etablerar sig i kommunen.
För företagen kan samarbetet ge ökad tillgång till personal med relevant utbildning. Det
är också viktigt att utveckla kontakterna med universitet och högskolor i länet. Behovet
av personal med eftergymnasial utbildning bedöms öka fram till 2022.

2. Näringslivet i Sotenäs
Historiskt sett har fisket och stenbrytningen varit viktiga näringar i kommunen. Idag har
Sotenäs ett differentierat näringsliv med livsmedelshantering, mekanisk industri,
besöksnäring, automation, transporter, fiske, handel, bygg-och hantverksföretag mm.
2.1 Sotenäs företagare i dag
I Sotenäs finns cirka 1 200 företag varav 3 % har ett bokslutsresultat om minst 1 miljon
kronor. Majoriteten av företagen i Sotenäs är små, 93 % har färre än 5 anställda och 3 %
har fler än 9 anställda.
- Sotenäs ligger topp 5 i Sverige angående antalet nystartade företag i förhållande
till folkmängd (2015).
- Antal företag är mycket högt i Sotenäs i förhållande till folkmängd med plats 15
i Sverige (2015).
- Sotenäs ungdomar (18-19 år) innehar plats 1 i Fyrbodal (14 kommuner i
samverkan) med flest ungdomar/innevånare som har kunskap och erfarenhet av
Ungt Företagande (2015).
- Sotenäs kar en ökande besöksnäring med ca 800 000 besökanden per år (2015).
I Sotenäs finns en mycket stark entreprenöriell drivkraft.
2.2 Näringslivsklimatet 2015
Kommunen har plats 260 (av 290 kommuner) i Svensk Näringsliv ranking av
företagsklimatet (2016). Enligt enkätfrågorna har kommunen bäst resultat inom
områdena ”Allmänhetens attityder till företagande” och ”Skolans attityder till
företagande”. Sämst resultat inom områdena ”Tillgång till kompetens” och ”Vägnät, tåg
och flyg”. Från att kommunens ranking varit sjunkande under 5 år förbättrades
placeringen med 2 platser 2016.
Under 2015 startade kommunen upp ett aktivt arbete med målsättningen att förbättra
företagsklimatet betydligt genom bland annat aktivt företagsstöd, företagarfrukostar,
företagsbesök, snabbare och bättre myndighetsutövning, införande av lotsverksamhet
samt ett nytt näringslivsråd med representanter för både små och stora företag.
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3. Sotenäs mål, delmål och kännetecken
3.1 Mål
Sotenäs kommun övergripande mål för näringslivsarbetet är:
Kommunens näringslivsarbete skall främja tillväxt i befintliga företag och göra
kommunen attraktiv för etableringar och nyföretagande så att nuvarande
arbetstillfällen bevaras och nya skapas.
Målet mäts genom Svenskt Näringslivs ranking samt SKLs Insiktsmätning.
Eftersom de kommunala kärnverksamheterna har betydelse för näringslivet bör detta
mål beaktas när beslut tas som direkt eller indirekt påverkar möjligheterna för målets
uppfyllelse.
3.2 Delmål
För att nå kommunens övergripande mål behöver ett positivt företagsklimat skapas.
År 2019
- Sotenäs kommun ligger på plats 100, eller bättre, i Svenskt Näringslivs
företagsranking.
- Sotenäs kommun har ett totalt NKI (Insiktsmätningen) som ligger på
genomsnittet i Sverige.
År 2022
Sotenäs kommun har ett starkt och uttalat positivt företagsklimat och omtalas som en
företagsvänlig kommun.
- Sotenäs kommun ligger på plats 50, eller bättre, i Svenskt Näringslivs
företagsranking.
- Sotenäs kommun har ett totalt NKI (Insiktsmätningen) som överstiger
genomsnittet i Sverige med 2 poäng.
3.3
Kännetecken för kommunens näringslivsarbete
Kommunens näringslivsarbete skall kännetecknas av:
- ett aktivt, kreativt och positivt arbete där företagare och kommun verkar
gemensamt för ett positivt företagsklimat i Sotenäs
-

ett inbjudande och välkomnande företagsklimat med en positiv attityd och
inställning till företagande där berörda verksamheter har bra kunskap, förståelse
och insikt i företagarnas situation

-

att det är enkelt nå kommunens personal och att arbetet präglas av snabb, enkel
och säker handläggning med snabb återkoppling efter kontakt

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

Näringslivsstrategi |Kommunfullmäktige| 2016-11-10 § 114 | Dnr KA 2016/281 | Sid 6/7

-

att regler och villkor är lika för alla och att kommunens hemsida är informativ
med bra e-tjänster som förenklar kontakten mellan företagare och kommunens
handläggare

4. Prioriterade områden för att utveckla
näringslivsklimatet
4.1 En positiv attityd och inställning samt bättre förståelse om företagens villkor från
politiker och tjänstemän i kommunens alla verksamheter.
4.2 Att det är enkelt att nå kommunens personal. Snabb, enkel och säker handläggning
av ärenden. Snabb återkoppling efter kontakt med kommunen. Att regler och villkor
ska gälla lika för alla.
4.3 Bra och attraktiva bostäder för alla
4.4 Bra och tillförlitlig infrastruktur (vägar, kollektivtrafik, mark och lokaler)
4.5 Bra IT-kommunikation (fiber och mobiltäckning)
4.6 Att kommunens verksamhet inte konkurrerar med näringslivet där intressekonflikter
uppstår
4.7 Bra tillgång till arbetskraft med relevant kompetens
4.8 Företagen skall vara sedda och hörda (både små och stora)
För att dessa områden skall få genomslag har en handlingsplan upprättats med
prioriterade aktiviteter. Se bilaga 1.

5 Ansvar och genomförande
Näringslivsutvecklaren har ansvar för genomförande och uppföljning av
näringslivsstrategi inklusive handlingsplan. Näringslivsrådet har ett gemensamt ansvar
att verka för ett genomförande av antagen strategi och handlingsplan. Näringslivsrådet
skall årligen (från november 2017) lämna förslag till revidering av handlingsplanen för
beslut i kommunstyrelsen.
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Styrningen från kommunens vision och mål till ett positivt företagsklimat kan beskrivas
med denna processbild:
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