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Plats och tid Kommunhuset, Lokal Tryggö, Kungshamn, onsdagen den 22 april 2020, kl 16:00-17.00. 
 
 
 

Beslutande 
 
Mats Abrahamsson (M) ordförande   
Olof Börjesson (C)  
Roland Mattsson (M) 
 
 

 
Birgitta Albertsson (S) 
Lars-Erik Knutsson (S)  

Närvarande 
ersättare 

 
Mikael Sternemar (L) 
 

 
 

Övriga deltagare 
 
Eveline Savik, förvaltningschef, sekreterare 
Tomas Larsson, näringslivsutvecklare 
 
 
 
 
 
 

 
Pär Eriksson, tekniska utskottet  
Maria Vikingsson, kommundirektör  
 

Justerare Birgitta Albertsson (S) 

Justering Kommunhuset, kansliavdelningen den 23 april 2020 kl. 14.00. 

Sekreterare    

 Eveline Savik    
Ordförande    

 Mats Abrahamsson (M)   
Justerare    

 Birgitta Albertsson (S) 
 

  

 

Anslagsbevis 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-04-22 justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2020-04-23 – 2020-05-15. 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkansliet. 

   
 Anna-Lena Höglund    
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KSAU § 92    

Utkast till utvecklings- och samarbetsavtal samt arrendeavtal 

Sammanfattning 

Ärendet gäller utkast till utvecklings- och samarbetsavtal samt arrendeavtal avseende Quality 
Salmon AB:s etablering av landbaserad laxodling inom Sotenäs kommun. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 12 februari 2020 att godkänna en avsiktsförklaring 
avseende etablering av landbaserad laxodling inom Sotenäs kommun. För etableringen krävs 
markåtkomst och kommunen har egen mark för ändamålet. Kommunstyrelsen har den 26 februari 
2020, § 29, gett förvaltningen i uppdrag att ta fram ny detaljplan för området. Avsiktsförklaringen 
ingicks med Lighthouse Finance AS som nu bildat Quality Salmon AB med säte i Sotenäs 
kommun. Lighthouse Finance AS är delägare i Quality Salmon AB. 

Konsekvensbeskrivning 

Etableringen kommer att medföra stort antal nya arbetstillfällen och innebära utveckling av Sotenäs 
kommuns näringsliv och samhällsbyggande, inklusive industriutbyggnad, infrastruktur, bostäder, 
utbildningsväsende m.m. Etableringen medför ökade skatteintäkter för kommunen och nu aktuellt 
förslag medför arrendeintäkter för kommunen på några års sikt. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar åt kommunchefen att inleda förhandling med Quality 
Salmon AB avseende utvecklings- och samarbetsavtal samt upplåtelse av mark genom arrende.  

 

Beslutet skickas till 

Kommundirektören 
Samhällsbyggnadschefen 
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