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Vill du utveckla ditt
företag med hjälp av en
affärscoach?
Nu har du möjlighet att delta i en testomgång där du kan
arbeta ihop med en affärscoach. Du får under testperioden
möjligheten att coachas professionellt inom de områden du
behöver stöd. Allt handlar om ditt företag och era behov.
Finansiering, kompetensfrågor, affärsmodeller, nätverk,
forskningssamarbeten – ämnena är upp till dig. I denna
begränsande omgång (endast fem företag) är tjänsten
kostnadsfri mot att du bidrar i utvärderingen av metoden. Du
träffar coachen upp till 5 tillfällen med uppgifter mellan
träffarna. Vid uttagning av företag önskar vi företag med olika
företagsstorlekar och inom olika branscher.

Missa inte chansen, anmäl dig till kommunens
näringslivsutvecklare senast den 25 mars.

FÖRETAGSUTVECKLING
Vill du ha hjälp med att beskriva, analysera
eller utveckla ditt företag? Står ni och stampar på
samma fläck, vill expandera eller bara få nya
idéer belysta? Vi på Symbioscentrum har en Multi
Business Model kallad ”Kuben” som kan användas
för att utveckla er affärsplan, tillsammans med en
utbildad processledare. Allt ni behöver avsätta är ca
2 timmar av er tid.

Välkomna att boka tid!

Peter Carlsson,
Symbiosutvecklare, Sotenäs
Symbioscentrum,
peter.carlsson@sotenas.se     
Tel. 0523-664000

BESÖKSNÄRINGEN
Symbios = samverkan

De flesta stora tankar kommer över en kopp kaffe.
Sant eller inte, men trevligt är det i alla fall.

Sedan den 1 februari har jag mitt kontor på
Symbioscentrum vid Hagaberg i Kungshamn,
tillsammans med bl.a kompetensmäklare Micael
Gustavsson som jobbar mot besöksnäringen. Och
här finns mycket gott kaffe och en fantastiskt
inspirerande miljö.

Här samlas man kring spännande miljöprojekt,
företagande och industriell symbios – tillsammans
med kompetens och social symbios. Symbios, det
låter lite luddigt och svårt att greppa. Jag tolkar det
som samverkan. Och när man samlar olika
kompetenser – då kommer många nya idéer och
tankar. Och gott kaffe.

Titta gärna förbi och ta en kopp. Tillsammans
kan vi kanske få ännu fler bra idéer. Lite av det vi
jobbar med just nu är turistinformation, ledutveckling,
aktiva naturupplevelser, en utställning och produkter
kring havet, marin nedskräpning och återvinning
mm. Planen är att vårt miljöarbete också ska bli en
besöksanledning i sommar.

Vi kikar också på att kunna matcha jobb och
kompetens som besöksnäringen efterfrågar med
personer som med rätt utbildning kan bli er nästa
jobbarkompis. Därför kommer vi under våren att göra
en utbildningsinsats med fokus på städ och
underhåll, främst för boendeanläggningar. Micael har
redan varit i kontakt med flera av er – om inte så hör
av er så berättar vi mer.

Micael Gustafsson, kompetesmäklare, Tel 0523-664000,
micael.gustafsson@sotenas.se  & Åsa Andersson,
besöksnäringsutvecklare, Tel 0523-664000
asa.andersson@sotenas.se

Arbetsmarknadsenheten
I slutet av januari kopplade nio medarbetare på AME
upp sig mot Stockholm för att på distans delta i
SIPUs heldagsutbildning ”Metoder för språkstöd och
språkutveckling i praktik eller arbete”. Syftet med
kursen var att förmedla hur man på en arbetsplats
kan stödja och utmana individers språkutveckling
inför och under praktik, arbetsträning och arbete. Vi
fick bland annat ta del av aktuell forskning om hur
maximal språkutveckling kan uppnås, vilka de
vanligaste fallgroparna är, hur språkutveckling kan
mätas med väl fungerande metoder och vi fick även
prova metoder för maximal språkutveckling.

Språket är en viktig nyckel för att bli inkluderad på en
arbetsplats och på AME har vi sett ett ökat behov av
att få träna på det svenska språket i olika situationer.
Vi gick denna kurs för att på ett effektivare sätt
kunna möta behovet av att få träna på sitt språk
samt att vidareutveckla AME så att det är en
arbetsmiljö där alla bidrar till språk- och
kommunikationsutveckling.

Sotenäs kommun tittar just nu på möjligheten att ta
fram en sommarjobbsförberedande utbildning. Syftet
med utbildningen är att säkra
kompetensförsörjningen för sommarpersonal. I
utbildningen kommer bland annat grundläggande
teoretisk utbildning att ingå samt även studiebesök,
branschkunskap och praktik.

Jeanett Andersson
Enhetschef, Arbetsmarknadsenhet & Integration
jeanett.andersson@sotenas.se
Tel: 0523-664494

Näringslivsgalan
2019

Arbetet med årets näringslivsgala är
i full gång. Kommunen arbetar
tillsammans med Företagarna för att
göra årets gala bästa hitintills. Läs
mer och anmäl dig till årets
företagarevent. Se LÄNK

Tror du att kommunen kan hjälpa dig
på något sätt? Hör då av dig till
kommunens näringslivsutvecklare.

Tomas Larsson,
Näringslivsutvecklare,        
Tel 0523-664745,
Tomas.Larsson@sotenas.se

JUBILARIER

I Sotenäs har vi 29 företag som
fyller 25 år i år. Här kommer de 10
första:
- Arnes byggtjänst Ab i Hunnebostrand

- Avonova Hälsa Ab i Väjern

- Berg och Grundsäkring L Svensson AB i
Kungshamn

- Bil & Industri Ab i Kungshamn

- Carrot and Vanilla Hb i Smögen

- Christyersson, Ernst Håkan i Bovallstrand

- CJ Glass Kb i Smögen

- Dati Ab i Väjern

- Geete Innovation Ab i Smögen

- Hallindens Granit Ab i Brastad

Stort grattis önskar Sotenäs
kommun!

 

NYA FÖRETAG I JANUARI
- A-K-H Bygg Ab; Hunnebostrand

- Andersson, Thomas; Hunnebostrand             

- Bohusbevakning Ab; Kungshamn

- Fiskerederi Andersson Ab; Smögen

- Sanneröd Lerhagen Entreprenad Ab;
Kungshamn

Varmt välkomna som nya företag i
Sotenäs kommun!

 

UPPHANDLINGAR
Information kring både aktuella och planerade
upphandlingar hittar du på kommunens
hemsida under Sotenäs.se / Näringsliv &
Arbete / Upphandling och inköp - Se Länk

Har du frågor kan du kontakta kommunens
upphandlare:

Marina Bragd Karlsson , Upphandlare,
marina.bragd.karlsson@sotenas.se               
Tel 0523-664000

Öka resurseffektiviteten?
Har ni som företag en idé för att öka
resurseffektiviteten genom cirkulär ekonomi har
Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet,
utlysta medel där första etappen av två och
avser genomförbarhetsstudier för att utreda
möjligheter och lösningar för att kunna
realisera ett cirkulärt flöde. Se  LÄNK  Vill ni ha
vägledning i arbetet, kontakta kommunens
näringslivsutvecklare.

Med vänliga hälsningar; Peter Carlsson,
Symbiosutvecklare, Sotenäs Symbioscentrum

KALENDARIUM
21 mars; Jobbmässa Sotenäs kommun och
AF.

29 Mars; Näringslivsgala; Smögens
Hafvsbad

9 april; Öppet hus Marin Återvinning. 9 april kl
15-18. (Hogenäs industriområde 10,
Kungshamn)

11 April; Företagarfrukost; Stensjö Gård

8 Maj; Företagarlunch; Sotenäs kommun

24 Sept; Företagarfrukost; Smögen Dyk &
Upplevelse

6 Nov; Företagarfrukost; Ernst & Young AB

2 Dec; Företagarlunch; Sotenäs kommun
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