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Sotenäs näringslivsråd
Möte 3-2015
20 augusti kl. 8.00 – 9.30
26 augusti kl. 14.30 – 16.30
Medverkande:
Företagarna
Kusthandlarna
LRF
Turistföreningen
Livsmedelsindustrin
Mekanisk industri
Sotenäs kommun

p. 1 - 7
p. 8 - 11

Jan-Erik Feldt
Christer Järleklint (ersatte Göran Olsson)
Håkan Christensson
Anders Rosén (ej närvarande 20.8)
Glenn Lorentzon
Peter Lundin
Maria Vikingsson
Tomas Larsson
Chatrine Frizell

Agenda:
1. Alla välkomnades av vår nye ordförande Maria Vikingsson som även hon
välkomnades som kommunens nye kommunchef.
2. Presentationsrunda genomfördes.
3. Till justerare valdes Christer Järleklint.
4. Dagens agenda fastställdes.
5. Föregående minnesanteckningar lades till handlingarna. Önskemål framfördes
att till nästkommande möte vill rådet få mer information från förvaltningschef
Bo Hallgren ang kommunens hantering av faktureringar för tillsyn. Ett tydligt
önskemål finns från näringslivet att fakturering sker efter genomförd tillsyn.
6. Kort information från resp. förening/industri:
a) Företagarna:
I Sotenäs skapar småföretagen flest jobb. Se
bifogad bilaga 1.
b) Kusthandlarna:
Årets handel är sämre jämfört med tidigare
dock verkar det som att slutet av
sommarsäsongen blir bra. Stort inslag av
tysktakade besökande.
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c) LRF:

d) Turistföreningen:
e) Livsmedelsindustrin:

f) Mekaniska industrin:

Strandskyddsfrågorna och vattendirektivet
berör våra medlemmar och detta diskuteras
mycket just nu. Beslut i dessa frågor bör
komma kring årsskiftet. Mjölkbönderna är hårt
pressade och det hotar flera av våra
mjölkbönders överlevnad.
Det finns ett tydligt intresse från industrin att
delta i arbetet kring företagsklimatet i
kommunen. Attitydfrågor, infrastruktur inkl
avloppsreningen, kompetensförsörjning,
handläggningstider och bostäder är viktiga
områden. Kommunen bör ha en plan-B om
Biogasanläggningen/vattenreningen inte
kommer att byggas. Hur ser kommunens inoch utpendling ut? (Tomas återkommer med
svar.)
Den mekaniska industrin upplever en positiv
sommar med bra orderingång. Sotenäs bostäder
är duktiga på att hjälpa till med boende vid
rekryteringar men svårare att hitta rätt
kompetens. En annan svårighet är de långa
leveranstiderna in och ut till E6an. Under
sommaren kan leveransen ta upp till 2,5 timma
enkel väg Uddevalla-Kungshamn att jämföra
med ca 1 timma annars under året.

7. Kort information från kommunen:
a) Insiktsmätningen:
Tomas L informerade att kommunen nu
deltar i Insiktsmätningen som mäter
”nöjdheten” i hanteringen av
myndighetsärenden för de företag som får
beslut under 2015 inom områdena: bygglov,
markupplåtelse, miljö-och hälsoskydd,
livsmedelskontroll, serveringstillstånd och
brandtillsyn. Kommunen återkommer senare
under året med resultat från mätningen.
b) Fiber till tätorter:
Tomas informerade kort att kommunen arbetar,
för att om möjligt, kunna samordna fibrering av
kommunens tätorter under, i bästa fall 20162017. Detta är viktigt både för företag och
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c) Turismeffekter i Sotenäs:

invånare i kommunen. Tomas återkommer i
frågan så snart någonting beslutas.
Chatrine F informerade om en nyligen
genomförd mätning kring effekterna av
turismen i kommunen. Något av det viktigaste
vi har att arbeta med är kännedom om vårt
område liksom tillgängligheten. Se bifogad
bilaga.

8. Verksamhetsfrågor:
a) Företagsklimat & Näringslivsstrategi
Vi inledde med en allmän diskussion kring företagsklimat. Det är viktigt att vi:
-

tar tillvara på alla de resurser vi har genom våra delårsboenden. Vi behöver
visa på deras stora betydelse för kommunen.
har attraktiva tomter både för näringsliv och inflyttning.
visar de åtgärder som görs och att vi kopplar åtgärderna till de problem som
löses.
har en bra dialog med andra offentliga aktörer som tex Trafikverket och
Länsstyrelsen.
visar att vi gör skillnad och kan visa resultat.
samtidigt som vi arbetar med strategiska frågor hanterar ”här-och-nufrågor”.

Vi fortsatte diskussionen med att rådets medlemmar svarade på frågan, Vad
kännetecknar ett bra företagsklimat?
-

-

Glenn L: Vi skall vara inbjudande och välkomnande. Vi ska vara
involverande och underlättande (dvs medspelare och inte motspelare).
Anders R: Vi ska vara välkomnande, företagen skall vara sedda och hörda
(både små och stora), processer hos kommunen ska beröra så få människor
som möjligt, kommunen ska ge feedback senast efter 3 dagar efter kontakt,
snabb hantering och snabba beslut.
Jan-Erik F: Viktigt med attityder, kompetens och samma regler för alla.
Peter L: Viktigt med stabilitet och långsiktighet. Viktigt med bra
infrastruktur, bostäder och att regelverk tillämpas ”lagom” mycket.
Christer J: Viktigt att vi har nära till och enkelt att nå personer på
kommunen. Lika villkor för alla.
Håkan C: Viktigt med bra samarbete over kommungränserna för lika
hantering och rätt kompetens. En liten kommun behöver stöd av andra.
Viktigt att utbildningsbehovet till vuxna fungerar bra. Viktigt med bra
infrastruktur, tex bussförbindelser i norra kommundelen.
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-

Maria V: Enkelt, effektivt, rättssäkert. Viktigt med bra samarbete mellan
kommunen och företagen och mellan företagen själva. Det är viktigt med en
jämställd näringslivsutveckling och att våra kvinnliga företagare är synliga i
vårt gemensamma arbete.

Beslut:
1. Näringslivsrådet skall till nästa möte föreslå insatser/aktiviteter som är
viktiga att lösa nu.
2. Vi arbetar med Näringslivsstrategin enligt bilagd process, bilaga 2.
Processen kan förändras under ”resans gång”.
b) Företagarfrukost: Teman i höst är:
29 september Besöksnäring
27 oktober
Vad gör Fyrbodal för näringslivet i kommunen?
24 november Företagsklimatet
c) Parkeringar (föreslagen punkt från Kusthandlarna)
Christer J beskrev att vi har problem med parkeringarna framförallt i
Kungshamn och Smögen. Kan P-skivor vara en lösning på några av dessa
problem? P-vakterna skapar irritation, hur blir det bättre? Vad kan göras för
att inte skrämma iväg våra besökanden.
Beslut: Vi bjuder in ansvarig för parkeringar till nästa möte för att
diskutera frågan.
9. Inga övriga frågor
10. Nästa möte den 9 oktober kl. 8.00 på kommunhuset
11. Ordförande avslutade mötet genom att tacka alla för ett bra möte.
Ordförande
Maria Vikingsson
Kommunchef
Justerare
Christer Järleklint
Kusthandlarna
Vid tangenterna
Tomas Larsson
Näringslivsutvecklare
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