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Sotenäs näringslivsråd  
Möte 2021:2  
Onsdagen 1:a september kl 9.00-10.30 
Teams 
 
Närvarande: 
 
Per Svensson – Sotenäs kommun 
Fredrik Handfast – Sotenäs kommun 
Maria Vikingsson – Sotenäs kommun 
Erik Edlund - Livsmedelsindustrin 
Håkan Erlandsson - Bygg 
Hendrik Hasewinkel – Mekanisk industri 
Håkan Christensson – LRF 
Steinar Lund – Företagarna och Kusthandlarna 
Susann Haggren – Svenskt näringsliv (gäst) 
 
 
 

1. Fredrik Handfast öppnade mötet och fastställde dagens agenda. 
 
2. Till justerare valdes Steinar Lund. 
 
3. Susann Haggren gick igenom Svenskt Näringslivs enkätundersökning för 

Sotenäs (se bilaga 1). Deltagarna diskuterade resultatet och den samlade 
bilden från näringslivsrådet är samstämmig med resultatet i undersökningen. 
Den viktigaste punkten är boendefrågan där det efterfrågas fler byggbara 
tomter med storlek som passar året-runt-boende. Det belystes att 
boendefrågan är starkt kopplat till behov av arbetskraft och inflyttning av 
arbetskraft till kommunen.  

 
4. Information från kommunen (se även bilaga 2 samt detaljer i redan skickade 

och kommande nyhetsbrev): 
 

a. Kompetensprogram Fenixz 
b. Möjlighet till korta uppdragsutbildningar via vuxenutbildningen 
c. Erbjudande om inläggning i tillgänglighetsdatabasen 
d. Kommande upphandlingar samt Norra Bohusläns gemensamma 

upphandlingsportal 
e. Hållbarhetsfestivalen som går av stapeln 18-24 Oktober där lokala 

företag erbjuds medverka 
f. Fairtrade city diplomering – kommunen ser just nu över möjligheten 

att bli en Fairtrade city. Näringslivets intresse och engagemang är en 
förutsättning. 
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g. Kommunen beskrev kortfattat det fortgående arbetet kring pandemin 
Covid-19 

h. Kommunen beskrev kortfattat vilka åtgärder och vilken uppföljning 
man gör efter skyfallen i vecka 30. 

i. Information från samhällsbyggnadsförvaltningen 
- Mark och Exploatering 
- Byggenheten 
- Översiktsplan 2022 
- Renovering Smögens kaj 

 
5. Information från Näringslivet 

a. Bygg 
Generellt sett är det väldigt hög beläggning. Många har fullt så långt 
som fram till nästa sommar. Många företag försöker nyrekrytera. Det 
finns vissa problem på marknaden med materialbrister och en 
pådrivande prisutveckling. Detta gör att det kan bli problem i vissa 
projekt och även att vissa konsumenter skjuter på sina investeringar. 

b. Företagarna och Kusthandlarna 
Generellt sett en väldigt bra sommar. Medlemmarna har rapporterat 
en problematik i sophanteringen, nedskräpning och 
återvinningsstationerna. Mycket av problematiken är länkat till 
Smögen. Företagarna kommer inleda samtal med fastighetsägarna i 
frågan.  
Tre butiker i höst kommer tyvärr stänga, ännu verkar ingen vilja ta 
över. Företagarna belyser även problematiken med bristen på 
bostäder. 

c. Livsmedelsindustrin (Orkla) 
Volymerna är för tillfället stabila. Man har inte sett full återgång på 
restaurang och storkök ännu. Man rapporterar även en viss utmaning 
med hög kostnadsutveckling på råmaterial. 

d. LRF 
Allmänt ett bra odlingsår för gräs, sämre för spannmål. Spannmål är 
generellt för Sverige och norra europa så man tror det kommer 
avspeglas på priset. Man ville belysa vikten av att gå in i 
Räddningstjänstens program FRG (Frivillig Resursgrupp). 
Informationsträff hålls den 23/9 och mer information finns på 
Sotenäs kommuns hemsida. LRF belyste problematiken med 
mobiltäckning och problemen vi haft med elavbrott under de senaste 
åren. 

e. Mekanisk industri (AH Automation) 
Är inne i en positiv fas där man är behov av nyrekrytering. Ser 
utmaningar med infrastruktur (fiber, mobilnät etc) samt även 
bostadssituationen. För verksamheten upplever man generella 
utmaningar med råvarupriser men har lyckats hantera det på ett bra 
sätt. 
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6. Kommunen presenterade kortfattat hur man avser arbeta framöver med 
näringslivsfrågor.  

7. Inga övriga frågor 
8. Nästa möte bestäms till den 30:e November. Önskemål om framtida gäster 

på näringslivsrådet är Vattenfall och Ellevio för elförsörjningsfrågor samt 
Västvatten för vattenförsörjning och reningsverk. 

9. Mötet avslutades och kommunen tackar alla för deras aktiva deltagande och 
ett speciellt tack till vår gäst Susann Haggren från Svenskt näringsliv. 

 
 

 
 
Ordförande och vid tangenterna Justerare  
Fredrik Handfast Steinar Lund 
 

 


