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Slussens Pensionat
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Dan Andersson (DA), Orustvillan
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Stig Dahlgren (SD1), Företagarna
Henric Carlsson (HC), Conscriptor
Frånvarande
Jenny Åkerström (JÅ), Solaster
Jan Eriksson (JE), Kommunchef
Kommunens representanter
Kerstin Gadde (KG), Kommunalråd
Hans Pettersson (HP), Oppositionsråd
Börje Olsson (BO), Utvecklingschef
Ronny Svensson (RS), Kommunutvecklare
Henrik Lindh (HL), Förvaltningsområdeschef Skola
Rickard Karlsson (RK), Chef plan, mark och exploatering
Carl-Johan Hjalmers (CJH), Planarkitekt
Petra Ohldin Lampinen (POL), Näringslivsutvecklare
Agenda







Kl. 17:00-17:30 – mat– KG hälsar välkomna.
Kl. 17:30 – mötet öppnas av ordförande BC.
Val av mötesordförande./BC
 Sittande BC.
Val av sekreterare?/BC
 POL.
Presentationsrunda./BC
Genomgång av följande punkter i dagordningen./BC

Mötesanteckningar



Kl. 20:00 – summering och resultat av mötet. Mötet stängs./BC

1. Föregående minnesanteckningar./POL
 POL gick igenom tidigare minnesanteckningar.
2. Återkoppling om status för SYV-planen./HL
 Viktigt att bygga upp kontakten med fadderföretag. SYV-planen i sig är i
stort klart. Vi ska titta mer konkret på hur vi jobbar med
fadderföretagsfrågan. Vi kommer att utforma en enkel enkät till de större
företagen, med huvudfrågan om man är beredd att vara med i detta. Vi
kommer i detta informera om upplägget och vilken tid som kan behövas
avsättas. Formen för fadderföretag är inte huggen i sten, utan kan revideras,
men nu vill vi testa denna modell först./HL
3. Återkoppling av fortsatt arbete med bron och Nordvästsvenska initiativet./KG
 När vi pratar om bron och riksgälden så har det varit osäkert läge i hur dessa
medel hanteras. Nästa steg var att anordna ett möte med Regionala
Utvecklingsnämnden (RUN), dock har politikerna skickat vidare frågan till
en tjänsteman och där har det nu tagit stopp. Viktigt att samtliga STO
kommunalråd sluter upp bakom detta. Kerstin ska ta den kontakten igen
snarast./KG
 Regionen finansierade den samhällsekonomiska analysen med 50 %, och då
måste de ta sitt ansvar nu. Riksgäldsfrågan är inskickad till Trafikverket men
bron måste med i den regionala planen likt allt annat. Men om näringslivet är
med och frontar och driver frågan så kan den bli mer aktuell./RK
 Jag tror vi företagare mer än gärna vill hjälpa till i detta, men vi behöver
någon form av guide i detta./BC
 Viktigt att vi mobiliserar STO näringslivsgruppen och bjuda in alla politiker
till ett förmöte för att se hur vi går fram. I överlämningsmötet mellan de
gamla och nya politikerna kan vi delta och lyfta denna fråga./BC och HC
 Viktigt att se en utbyggnad av Bohusbanan och bron som komplement och
här är det viktigt att vi har en enad förståelse också från Kungälv. Det är ett
systemfel i Sverige att vi inte har en regional planering, utan i dag bygger det
på olika kommuners och näringslivets påverkan. Viktigt att bron prioriteras
in i revideringen av den regionala planen 2021. Alla frågor hänger ihop för
att få till infrastrukturfrågorna./RK
 Viktigt att mobilisera Näringslivsgruppen för STO tillsammans med
politikerna i början av november när nya kommunstyrelser är satta och
bjuda in media till det mötet. Näringslivsutvecklarna tar den
kommunikationen med näringslivsgruppen./alla
4. Återkoppling av arbetet med Turismstrategin./RS
 Vi har en projektledare för turismstrategin nu och arbetet kommer att
fortgå./RS
5. Kort information om
- Mellankommunal kustzonplanering och KOMPIS./RS
 Detta är två gemensamma projekt för att skissa på hur havet ska kunna
användas på bästa sätt. I projektet KOMPIS som är medel via
länsstyrelsen arbetar Tjörn och Orust tillsammans för att ta planeringen
ett steg längre där vi planerar vårt gemensamma hav, det handlar om att

Mötesanteckningar

balanserar intressen i havet för att försöka hitta vägar framåt. Detta är en
fördjupad översiktsplan som görs, och under samrådsarbetet så kommer
bland andra näringslivet att höras och få komma med inspel. Det
börjande med att staten initierar att planera havet och där är det viktigt
för kommunerna att komma med sina anspråk./RS och RK
 Mycket av godset som idag går landvägs skulle kunna transporteras på
inre farleder till havs. Svårt när vissa myndigheter har en konservativ
inställning till detta./BC
 På politisk nivå pratar man om att minska på strandskyddet för de
maritima näringarna med kanske utöka för privata bostäder. Vi ska dock
vara medvetna om att idag kan maritima näringar drivas även på
land./KS
 Orust kommun är den kommunen i Sverige som har flest vattenbruk
och det ska vi vara stolta över och detta finns det förutsättningar för att
utveckla mer. Viktigt att prioritera de områden som idag är viktiga och
möjliggöra för en expansion av detta. Det behöver inte vara en konflikt
mellan besöksnäringen och de maritima näringarna, det kan snarare fylla
ett extra värde./AG
- Fiskekommunerna, Testsite Skagerrak och SmartOcean./RS
 Testsite Skagerrak är ett gemensamt arbete mellan några kommuner,
organisationer som RISE och universitet för olika maritima testbäddar.
Ett underprojekt som heter SmartOcean startades vilket ska stå för själva
infrastrukturen runt testbäddarna för att kunna utveckla sina produkter.
För båda projekten söktes pengar från Vinnova som avslogs, utan gick
istället direkt till teknikföretag. Både RISE och VGR kommer att gå
vidare med detta för att man tycker det är så viktigt, men drar lärdom av
varför ansökningarna avslogs. Det kommer vidare rapportering i
detta./RS
 Fiskekommunerna är en sammanslutning av bohuslänskommuner som
bland annat är en remissinstans för olika myndigheter. KG är Orusts
ledamot i frågan. Fiskekommunerna har växt och blivit kända i detta.
Bland annat har man drivit igenom att det minskas på fritidsfisket, vilket
givit resultat för yrkesfiskarna./RS och KG
 Vi arbetar nu med ett projekt med Scanfjord och AG om
musselkompostering. Det hjälper oss i jordbruket och det hjälper en
återcirkulation från musselodlarna för att kunna förbättra vattenkvalitén.
Det avsattes lite pengar för detta i förra mandatperioden och även här är
det Orust som går i fronten för detta. Vi vill få igång ett organiserat
kompostsystem. Vi har en ambition att komma igång i november med
detta./AG och TI
6. Information kommande industriområden och planering av dessa./RK
 Presentation av vissa kommande bostadsområden, men framförallt
industriområden. I Varekil pågår en markförhandling med privata
markägare, där äger inte kommunen så mycket mark idag. Den plan som
ligger närmast i tiden är för Henåns industriområde Lunden.
Projekteringen beräknas kunna genomföras 2019 med försäljning runt år
2020-2021 av dessa tomter. Det finns en överklagan idag på
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bostadsdelen i planen, men kommunen tittar nu på lösningar för detta
och för industriområdet./RK
 Angående Hogens industriområde vill vi ha ett gemensamt möte med
näringslivet innan markanvisningen går ut, så vi vet vad näringslivet vill
ha området till. Om Hogen skulle generera mycket transporter så kan vi
lyfta denna frågan igen till Trafikverket för en förbifart, men med
nuvarande trafikanalys som visar att det inte borde generera så mycket
trafik att detta inte skulle kunna lösas med mindre åtgärder./RK
 Det är en bra väg att kanske centrera verksamheter som har en
uppställningsverksamhet till Hogen, men där vill ju inte
tjänsteproducerande företag finnas. De efterfrågar havsutsikt./HC
 I Svanesund arbetas det fram en plan som borde vara färdigt år
2020./RK
 I Varekil måste det tas ett helhetsgrepp för att se över trafiklösningar för
att kunna utveckla både tomter om västra och östra sidan av väg 160.
Planen är igång, som beräknas vara färdig 2020 och vi kommer att kalla
till startmöte med berörda företagare. Markförhandlingar sker med
privata ägare.
 Kommande planer för verksamhetsutveckling. Vi ska börja arbeta med
en ny översiktsplan där man tar ett helhetsgrepp om hela kommunen,
man ska exempelvis titta på landsbygden, näringslivsutvecklingen med
nya områden för framtiden, utveckla gamla områden med fritidsbostäder
till året runt boende. I de områden som där man ser framtida
verksamhetsmark kan kommunen göra strategiska markköp. Arbetet
med översiktsplanen kommer ske mellan 2019-2021.
 Viktigt att börja med hur man attraherar boende, på det sättet kan vi få
ett inflöde av möjliga företagare som kan bosätta sig på Orust och sen
driva sina företag från kommunen. Svanesund intressant område som
potentiellt kan växa i framtiden. Området runt den potentiella bron är
idag inte så exploaterat, utan där kan en utveckling ske./HC
 Detta är kopplat till svårigheten att locka kompetens, i det är det viktigt
att bron kommer till så det är intressantare att bosätta sig på Orust.
Antagligen ska en i familjen pendla och då är det viktigt att det finns
infrastruktur, det gör det mer attraktivt att bosätta sig./BC
 Det har under tidigare år inte varit lika prioriterat för Orust att utveckla
planavdelningen som exempelvis på Tjörn, nu finns det en bemanning
på plan- och exploateringsavdelning, men vi ligger efter jämfört med
andra kommuner i planarbetet därför./RK
7. Presentation av visionen med havsmatcenter i Mollösund./RK och CJH
8. Dialog om hur vi kan lyfta maritima näringar på Orust för möjligheten till
nationell och internationell lyskraft. Är det de maritima näringarna som
sätter/kan sätta Orust än mer på kartan?
- Input från BC, AG och SK?
 Tanken om Mollösund stöttar jag helt, viktigt att man utvecklar där
möjligheterna finns. Det finns en referensgrupp som heter
Referensgruppen för utveckling av svenskt vattenbruk. Den platsen
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har idag Åtta fjordar, men behöver ses över om Orust kommun ska
ta den igen./AG
 Detta är ett sätt att sätta oss på kartan än mer, det finns nog ett stort
stöd i lokalbefolkningen./AG
 Möjligheter att utveckla personhavstransportlösningar, mer attraktivt
för upplevelsen än med bil på land./SK
 Maritima näringslivsutvecklaren i Lysekil är det viktigt att samverka
med än mer för att driva Orusts frågor också./AG
 Viktigt att arbeta mer med Maritima klustret som arbetar med ytan
mellan forskning och marknaden, kanske även arbeta mer med
exempelvis marknadsstudenter som kan pitcha området bättre än
tekniker./SK
9. Svenskt Näringslivs undersökning Företagsklimat, hur förbättrar vi vårt resultat?
Vad behöver konkret förändras?/POL och HC
 Bra att satsa på bygglovssidan och utveckla den. Bjud in byggföretagare
att föreslå en samfinansiering av en företagshandläggare./HC
 Prioritera en bygglovshandläggare för företagare./alla
 Företagsklimatenkätens negativa inställning är en tradition, det är svårt
att bli av med./AG
 Visa på goda exempel, det är det folk kommer ihåg./HP
 Det ligger ett ansvar på oss företagare som inte är missnöjda att vara
goda ambassadörer, även i enkäten./BC
 Bjuda in Anton Oskarsson på Svenskt Näringsliv och Simon Sällström
som är bygglovschef till nästa möte och fokusera på Företagsklimat./alla
 Lyft vad som är i topp på positiva sidan för rankingen respektive
negativa sidan, och fokusera inte bara på det negativa./SK
10. Övrigt./BC
 Ny medlem istället för avgående Henrick Eriksson, Moltaz Design.
Vilken bransch är inte representerad? Alla får i hemläxa att tipsa POL
om ett förslag på representant./BC
Sammanfattning
1. Hur går vi vidare från dagens möte?/BC
 Företagsklimatfrågan blir fokus på nästa möte. POL skissar på ett
upplägg och bjuder in relevanta personer./BC
 Föreslå ny representant till Referensgruppen för utveckling av svenskt
vattenbruk, antigen från Orust eller Lysekils maritima
näringslivsutvecklare.
2. Något som ska lyftas till Kommunstyrelsen?/BC
 Formera en grupp med näringslivsrepresentanter från Orust att ta ett
första möte om Nordvästsvenska initiativets värde med gamla och nya
kommunalråd och oppositionsråden. Efter det ett möte med STOs
motsvarigheter från näringslivet och politiker.
3. Nästa möte?/POL
- POL skickar ut datumförslag i Doodle.

