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Sotenäs näringslivsråd
Möte 3-2017
Fredagen den 7 april kl. 8.00 – 9.30
Kommunhuset: Långö
Närvarande:
Företagarna
LRF
Turistföreningen
Livsmedelsindustrin
Mekaniska industrin
Sotenäs kommun

Mikael Andersson
Håkan Christensson
Kjell Andersson
Glenn Nordfeldt
Peter Lundin
Maria Vikingsson (kommunchef)
Tomas Larsson (näringslivsutvecklare)

1. Mötet öppnas av ordförande Maria V
2. Till justerare valdes Håkan C
3. Dagens agenda godkändes.
4. Föregående minnesanteckningar godkändes. Tomas läste upp näringslivsrådets
tillägg till ”Policy för upplåtelse av kommunal mark”.
5. Kort information från näringslivet
a) Företagarna
Bra tryck bland medlemmarna, särskilt bland hantverkarna.
b) LRF
På Klevs lantbruk samlar vi in plastavfall från jordbruket för återvinning.
Föreningen önskar en plan kring kommunalt v/a och enskilda anläggningar
för landsbygden. Hur ska vi ha det? Västvatten, kommunen och LRF berörs
av detta.
Tomas pratar med Evelin Savik (förvaltningschef på
samhällsbyggandsförvaltningen) och vi återkommer i frågan
c) Livsmedelsindustrin
Det rullar på, ingen dramatik.
d) Mekanisk industri
Fortsatt högt tryck.
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6. Kort information från kommunen
a) Vi får besök till Sotenäs Symbioscenter
Under mars månad var Riksdagens talman Urban Ahlin Talmannen på besök i
Sotenäs tillsammans med ett 10 tal riksdagsledamöter samt Länsstyrelsens
tillförordnade Landshövding Lisbeth Schultze. De ville se hur kommunen
arbetar med industriell Symbios. Tidigare i månaden hade kommunen besök av
Sveriges Miljöminister Karolina Skog av samma anledning. Hon passade också
på att besöka Sixten på Fiskarföreningen Norden för att se hur man arbetar med
att ta tillvara gamla trålar, göra om dem till platspellets som sedan används till
att göra joggingskor.
Norden har fått en fråga från Volvo om att använda det återvunna materialet till
att göra instrumentpaneler till bilar men mängderna som de behöver är så stora
att de inte var möjligt.
Även Högskolan Västs nya rektor Martin Hellström passade på att göra ett besök
i Sotenäs under mars för att diskutera hur Högskolan och Sotenäs kommun kan
samarbeta framåt. Från kommunen sida tryckte vi på att föra utbildningarna
närmare kommuninvånarna t.ex. genom utbildning på distans vid ett lärcentra.
Även högskolan var intresserade av kommunens arbete med Symbioscentrum.
b) Majdag kring ytterligare spridning av Symbioscenters verksamhet
Kommunen planerar för ett seminarietillfälle under våren/sommaren för att
sprida information och kunskap om Sotenäs Symbioscenter. Mer information
kommer.
c) Tumlaren. Det avtal som ingicks för ett antal år sedan mellan Orkla och
kommunen var då en förutsättning för att kunna bygga Tumlaren. Orkla och
kommunen äger idag hälften var i anläggningen vilket idag tyvärr räknas som
otillåtet stadstöd vilket i sin tur gör att det med den nuvarande
ägarkonstellationen inte är möjligt att få lån till renoveringen. Arbete för att lösa
problemet pågår.
d) Smögendagens preliminära program diskuterades. Bra förslag men mötet saknar
en ”dragare” till. Mikael A föreslår Krister Ohlsson och återkommer till Tomas
med info.
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7. Verksamhetsutveckling
a) Kort utvärdering av näringslivsgalan
- Håkan C: Fantastiskt roligt att det blev av.
- Peter L: Bara positiva synpunkter, vissa detaljer kan filas på men riktigt
bra.
- Kjell A: Missade tyvärr galan man har bara hört positiva ord.
- Mikael A: Fantastiskt bra arrangemang. Överlag en enorm förbättring av
kommunens arbete de senaste 2 åren. Helt annan attityd idag.
Mötet hade en kort diskussion om detta kan vara ett årligt arrangemang och
om alla prisklasser kan vara årliga eller inte. Inga beslut togs. Fortsatt
diskussion i höst inför galan 2018.
b) Näringslivsrådets syfte och verksamhet
- Mikael A: Ett problem är att kommunens handläggare saknar ”att se
kunden”.
- Maria V: Vi har haft problem men det håller på att förändras till det
bättre. Vårt rykte har förbättrats och vi har idag fler sökande till våra
vakanser jämfört med tidigare. Just för tillfället är det jobbigt på MEX
med personalbrist efter att två handläggare slutat men nya är på väg in.
Miljö- och plan-avdelningarna fungerar bra idag. Bygg löser alla
inkommande ärenden men har en ”hög” äldre ärenden kvar att lösa men
det ser ljusare ut än tidigare.
- Kjell A: Viktigt med infrastrukturen
- Mikael A: Viktigt att fånga upp våra delårsboende och deras företag för
ev flytt till vår kommun.
- Glenn N: Vill se ett tydligare arbete kring Symbioscentrum.
- Tomas föreslår att vi tar ett näringslivsrådsmöte på Symbioscentrum
senare för att bättre ta del av arbetet.
- Tomas L: Utöver handlingsplanens prioriterade insatser arbetar
kommunen med tätortsnära industriområden för framtiden vilket är
viktigt för många företag. Kommunen kommer att bjuda in till en träff
med byggföretag den 8 juni för att informera och diskutera.
c) Hur når vi ut till ”alla” företag?
Denna fråga flyttades till nästa möte på grund av tidsbrist.
8. Övriga frågor
a) Bankomaten har tagits bort från Smögenbryggan (vis Göstas Fisk)
Detta är viktigt för besökande till bryggan. Tomas undersöker med företaget
Bankomat AB vad de behöver för att ställa tillbaka den.
b) SGU och grundvattennivåer
Detta flyttas till näst möte på grund av tidsbrist.
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9. Nästa möte 19 maj kl 8.00 – 9.30 på Symbioscentrum
Möte 5
Möte 6
Möte 7

25 aug
6 okt
1 dec

10. Mötet avslutades genom att Maria V tackade för ett bra möte.

Ordförande
Maria Vikingsson
Justerare
Håkan Christensson
Vid tangenterna
Tomas Larsson
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