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Sotenäs näringslivsråd
Möte 5 -2017
Fredagen den 25 augusti kl. 8.00 – 9.30
Närvarande:
Företagarna
LRF
Turistföreningen
Livsmedelsindustrin
Mekaniska industrin
Sotenäs kommun

Mikael Andersson
Håkan Christensson
Kjell Andersson
Glenn Nordfeldt
Peter Lundin
Eveline Savik (samhällsbyggnadschef)
Tomas Larsson (näringslivsutvecklare)

1. Mötet öppnas av ordförande Eveline Savik (ersatte ordinarie ordf. Maria V)
2. Till justerare valdes Mikael A
3. Dagens agenda godkändes.
4. Föregående minnesanteckningar godkändes efter det att Tomas redovisat att
möjligheten att köpa e-postadresser inte är tillräckligt bra för att genomföra ett
köp (p.8a föregående protokoll). I ett kommande nyhetsbrev, som kommer att
skickas ut med brev under hösten, kommer vi istället att uppmana företagare att
komma in med mailadresser.
5. Kort information från näringslivet
a) Företagarna
Enligt statistik från Företagarna har våra företag i kommunen låg lönsamhet i
jämförelse med andra. Vad kan detta bero på? Företagarna tittar närmare på
dessa uppgifter.
Vi är annars ganska nöjda med sommaren. Upplevde ett uppsving i norra
delen av kommunen, kanske något sämre i Kungshamn, kanske fördelas
ungefär samma antal på ett större område.
Värre då med sophanteringen. Rambo har problem med
återvinningsstationerna och detta måste bli bättre till nästa sommar.
Eveline och Tomas bjuder in ansvariga för sophanteringen och
återvinningsstationerna för dialog.
b) LRF
Plastinsamling genomförs på Klev. Ca 200 kbm samlas in och körs till
Nossebro för återvinning.
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Strandskyddsreglerna, som överklagats. har det ännu inte beslutats om,
ärendet ligger hos regeringen.
Överklagande angående det stora ledningsbygget pågår.
Hela landsbygden är nu i drift med fiber genom Tossene och Askums
fiberföreningar. Kommunen kommer att kontaktas kring insatser för
redundans i näten.
Eveline: Kommunen berömmer föreningarnas arbete. Kommunen driver ett
ärende mot Skanova eftersom vi inte alls är nöjda med Skanovas arbete för
återställningen efter grävningarna i våra centralorter.
c) Turistföreningen
Ny organisation för turistföreningen diskuteras.
Våra hamnavgifter i kommunen ligger ganska högt i jämförelse med andra. I
Norge och Danmark finns hamnar med halva avgiften jämfört med vår. Vi
tappar besökanden pga detta. Detta är ett gemensamt ansvar för både
kommunen och näringen.
SMHIs väderprognoser är ett stort problem för oss. Bokningar för boende
görs men avbokas pga dåliga prognoser fast vi har sol efter kusten.
Prognoserna tar inte tillräckliga hänsyn till kustvädret som oftast är bättre
jämfört med det längre in åt land.
d) Livsmedelsindustrin
Vi har alla tre stabila volymer men har rekryteringsproblem främst till
produktionen under högsäsongerna (säsongsanställda).
e) Mekaniska industrin
Llentab söker ny vd efter Tom Nilsson. Stefan Eklund fungerar för tillfället
som tf vd.
Ordermässigt ligger vi mycket bra till. Rekryteringen har gått hyfsat i
sommar.
Vägen mellan Klippsjön och Smögenbron behöver byggas. Går detta att
göras snart? Detta skulle vara bra för Kungshamn och näringslivet på flera
sätt.
Eveline tar med sig frågan om vägen och återkommer med synpunkter.

6. Kort information från kommunen
a) Tomas presenterade planeringen för företagarfrukostarna den 26.9 och den
31 oktober. Se bilaga 1.
a) Tomas beskrev kortfattat arbetet med Framtidens besöksnäring. Remiss
planeras komma ut i början av september och att ett särskilt arbete har
startats upp kring en ny organisation inom besöksnäringen.
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Kommentar från Håkan C: Soteleden nämns i arbetet kring Framtidens
besöksnäring och markägarna måste vara med i detta och även få
uppskattning för att de avsätter egen mark för leden.
7. Verksamhetsutveckling
a) Revidering av Näringslivsstrategins handlingsplan diskuterades, underlag
lämnades ut på mötet. På nästa näringslivsråd den 6 oktober skall ny
handlingsplan för 2018 antas av rådet som förslag till politiken.
Underlag kommer att skicka ut tillsammans med kallelsen.
b) Ang näringslivsgalan 2018 informerade Tomas om ett förslag till
kommunstyrelsen den 6 september kring galans budget. Till
näringslivsrådets möte den 1 december skall nomineringarna till de olika
prisklasserna helst vara klara. På nästkommande möte den 6 oktober
diskuterat vi vilka prisklasser vi ska ha med.

8. Övriga frågor
a) Kommunen planerar en träff med mäklare som är verksamma i
kommunen för att informera, diskutera och bygga ett bra samarbete.

9. Nästa möte 6 okt kl. 8.00 – 9.30
Årets sista möte är den 1 dec

10. Mötet avslutades genom att Eveline tackade för ett bra möte.

Ordförande
Eveline Savik
Justerare
Mikael Andersson
Vid tangenterna
Tomas Larsson
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