
Frågor och svar till kommunen från mötet 1 oktober 
 
Kan man inte etablera ett yrkesgymnasium i kommunen med inriktning på Laxodling och 
cirkulär industri? 
 
Svar: Bra förslag. Arbetskraftsförsörjning är en viktig del av kommunens arbete, både för 
befintliga arbetsgivare och nu även för den planerade fiskodlingen. Kommunen inleder 
arbetet under hösten med att inventera de olika företagens behov av arbetskraft för att 
sedan kontakta aktörer inom utbildning, arbetsförmedling mfl. för att tillsammans möta 
behovet på bästa sätt. Det är för tidigt att beskriva hur detta kommer att lösas men någon 
typ av utbildning, i kommunen eller i närområdet, kanske kan bli aktuellt. 
 
 
I arrendeavtalet mellan kommunen och företaget stipuleras vad som ska ha uppnåtts 
innan företaget får arrendera marken. Man talar om "tillträdesdag" och det får ta upp till 
två år innan marken i praktiken arrenderas ut. Vilken rätt har Quality Salmon att göra 
markarbeten mm på området före tillträdesdagen? Finns detta reglerat på något sätt? 
 
Svar: Undersökningar och utredningar mm för framtagande av detaljplan och miljötillstånd får 

utföras innan tillträde. 

 
 
En kommun med 8000 invånare med ett företag som kräver 2000 anställda. Hur ska man 
tillgodose bostäder, skolor och dagis i detta? 
 
Svar: Kommunen har inlett en utvärdering av behovet av bostäder, skolor och förskolor. 
Detta arbete gör vi i nära samverkan med våra grannkommuner eftersom hela regionen 
kommer att påverkas av det stora antalet nya arbetstillfällen. I de planer som finns angående 
bostäder finns det idag planer om ca 5000 nya bostäder inom 10 år i området (Munkedal, 
Tanum, Lysekil och Sotenäs) och flera privata aktörer har visat stort intresse för byggnation. 
Kommunen har skollokaler som bedöms kunna ta emot nya barn men däremot behöver 
förskoleverksamheten byggas ut för att möta behovet vid en större inflyttning. 
(Kommunen har ca 9300 invånare.) 
 
Varför bygger man en skjutbana i ett tillväxtområde när det finns brist på boende? 
 
Svar: De tre skytteföreningarna, som idag har sin verksamhet inom det planerade 
industriområdet, letar efter en lämplig yta för ny skjutbana och flera alternativ diskuteras för 
tillfället. När föreningarna enats om en yta kommer närboende att informeras och en 
process startar för att undersöka förutsättningarna för en ev etablering. 
 
Hur ser det ut med vattnet? Varifrån kommer vatten? 
 
Svar: Västvatten har utrett kommunens ytvattentäkter vid Tåsteröd/Dale och meddelat 
företaget att kommunen har möjlighet att leverera en viss mängd råvatten/år till företaget. 
En förutsättning för detta är att vattenkollektivet (företag och privatpersoner som idag är 



anslutna till kommunalt vatten) får den volym som behövs för att täcka deras behov av 
vatten. 
Resterande mängd vatten som behövs kommer företaget att ta från havet som komplement 
till ”sötvattnet” och detta kommer företaget att utreda och beskriva i den miljöansökan som 
de kommer att göra. 
 

 
Kommunen har sökt 32 miljoner i bidrag för detta. Dessa ska täcka kommunens kostnader 
och sen läser man i bohuslänningen i augusti att man sökt men att vi kommer lämna över 
dem till bolaget. Vad finns då för pengar kvar till kommunen?  
 
Svar: Kommunen har ansökt om 10 miljoner hos Jordbruksverket och 4,7 miljoner hos Västra 
götalandsregionen. Pengarna är för de kostnader som uppstår för kommunen. En kommun kan inte 
vidarebefordra (lämna över) dessa pengar till ett företag för då strider det mot statsstödsregler. 

 
 


