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Plats och tid Räddningstjänsten lokal Flamman, Kunghamn, samt via teams, onsdagen den 21 oktober 2021,  
kl 13.00 -15.10. 
 

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

 
Therése Mancini (S)  
Lars-Erik Knutsson (S) deltar på distans   
 

Närvarande 
ersättare 

 
Jeanette Loy (M) deltar på distans 

 
Birgitta Albertsson (S)  

Övriga deltagare 
 
Peter Johansson, SVAB § 183-186 
Susanne Thorén, SVAB § 183-186 
Conny Stensson, styrelsen SVAB §§ 183-186 
Per Svensson, näringsl. o utv.chef § 187 
Leif Andreasson, projektledare § 187 
 
 

 
Eveline Karlsson, samhällsbyggn.chef  
Maria Strömberg, ekonomichef  
Maria Vikingsson, kommundirektör 
Anna-Lena Höglund, sekreterare  
 

Justerare Therése Mancini (S) 

Justering Protokollet justeras den 25 oktober kl 08.30 på kommunkansliet. 

Sekreterare    

 Anna-Lena Höglund   
Ordförande    

 Mats Abrahamsson (M)   
Justerare    

 Therése Mancini (S) 
 

  

 

Anslagsbevis 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-10-21 justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2021-10-25 – 2021-11-16. 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkansliet. 

   
 Anna-Lena Höglund  
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KSAU § 182  

Godkännande av dagordning 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut  

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner dagordningen, enligt följande; 
 

• Sotenäs Vatten AB, Information om statistik VA-taxor 
• Sotenäs Vatten AB, Information om brukningstaxa, anläggningstaxa, investeringsbudget 

2022-2024 
• Sotenäs Vatten AB, Information och fråga om KF beslut 2019-12-12 §135  
• Sotenäs Vatten AB, Information om ägarens styrdokument – fastighetsfrågan 
• Testbädd för ett storskaligt vattenbruk steg 2 
• Avtal Folkets Hus (Kulturhuset Hav och Land) 
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KSAU § 183  Dnr 2021/000017 

Sotenäs Vatten AB, information om statistik och VA-taxor  

Sammanfattning 

Sotenäs Vatten AB lämnar information om statistik  och VA-taxor. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen. 
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KSAU § 184  Dnr 2021/000017 

Sotenäs Vatten AB, information om brukningstaxa, anläggningstaxa,  
investeringsbudget 2022-2024  

Sammanfattning 

Sotenäs Vatten AB lämnar information om brukningstaxa, anläggningstaxa samt investeringsbudget 
2022-2024. 

Beslutsunderlag 

2021-09-30. Protokoll nr 4. Styrelsemöte Sotenäs Vatten AB 
Delårsbokslut januari - augusti 2021 Sotenäs Vatten AB 
Sotenäs Vatten AB Budget 2022 samt plan 2023-2024 
VA-taxa 2022-01-01 Sotenäs kommun – Förslag 
SVAB Tjänsteskrivelse Budget investeringar taxor 2021 med plan 2023-2024 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen. 
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KSAU § 185  Dnr 2021/000017 

Sotenäs Vatten AB, information om fråga om KF beslut 2019-12-12 § 
135   

Sammanfattning 

Sotenäs Vatten AB ställer fråga om KF:s beslut 2019-12-12 § 135; 
 
Kommunfullmäktige godkänner investeringsbudget för 2020 med plan 2021 - 2022. 
Kommunfullmäktige godkänner ökning av brukningstaxan med 5 % för 2020. 
Kommunfullmäktige godkänner ökning av anläggningsavgift 3 % för 2020. 
Kommunfullmäktige godkänner taxeföreskrifterna, efter uppdatering enligt detta beslut, för 2020. 
Kommunfullmäktige beslutar att Sotenäs Vatten AB ska redovisa en konsekvensbeskrivning inför 
ett förslag att höja brukningstaxan med 3 procent.  
Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt Sotenäs Vatten AB att anpassa verksamheten till den 
fastställda taxan. 
 
Gäller beslutet innevarande eller alla påföjande år? 
Minskning med 3 %-enheter eller till 3 %? 
Långsiktig re-investeringsplan 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen. 
 
  



 
 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott| Sammanträdesprotokoll | 2021-10-21 §§ 182-188 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 7(10)
 

 
 

KSAU § 186  Dnr 2021/000017 

Sotenäs Vatten AB, information om ägarens styrdokument – 
fastighetsfrågan 

Sammanfattning 

Sotenäs Vatten AB ställer fråga om ägarens styrdokument- fastighetsfrågan. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen. 
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KSAU § 187  Dnr 2021/000438 

Testbädd för ett storskaligt vattenbruk steg 2 

Sammanfattning 

Projektet ”Testbädd för ett storskaligt vattenbruk steg 2” ska lägga grunden för ett 
investeringsbeslut för världens mest avancerade testbädd för hållbart, cirkulärt, landbaserat 
vattenbruk. Testbädden ska bidra till utvecklingen globalt och efterfrågas starkt av näringslivet då 
vattenbruk står för ett systemskifte då det flyttar upp på land allt mer. 

Beskrivning av ärendet 

  

Beslut Vinnova 2021-10-06 
Näringslivs- och utvecklingschefs tjänsteutlåtande 2021-10-21 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom att Sotenäs kommun genom Symbioscentrum får 
starta och driva projektet Testbädd för ett storskaligt vattenbruk steg 2.   
 

Skickas till 

Chef Näringsliv och Utveckling 
 

 
 

  

Projektet ska lägga grunden för ett investeringsbeslut för världens mest avancerade 
testbädd för hållbart, cirkulärt, landbaserat vattenbruk. Testbädden ska bidra till 
utvecklingen globalt och efterfrågas starkt av näringslivet eftersom vattenbruk står för 
ett systemskifte då det allt mer flyttar upp på land. Projektet ska specificera, utveckla 
och förankra ett koncept för en testbädd och slutprodukten i projektet blir ett 
investeringsunderlag där nyckelaktörer har förankrat ambitionen och kan ta beslut kring 
finansiering, organisation och initiering av testbädden. Testbädden ska möjliggöra 
storskaliga avancerade tester där viktiga faktorer för cirkulärt vattenbruk (för fisk, alger 
och skaldjur) som tex. vattenrening, restproduktsnyttjande, automation och 
konstruktionsmaterial testas i ett slutet cirkulärt system. Tester ska ha utgångpunkt i 
systemperspektiv, resurseffektivitet och goda livsmiljöer med bra tillväxt och kvalitet. 
Testare efterfrågar en stor och sofistikerad testbädd för att branschen, nationellt och 
internationellt, ska kunna ta nästa steg. Satsningen på en storskalig testbädd är starkt 
motiverad, framför allt av den planerade etableringen i Sotenäs kommun av Quality 
Salmons landbaserade laxodling, en investering på 17- 20 miljarder kr, som förväntas 
bli Europas största i sitt slag. I anslutning till detta förväntas fler vattenbrukare, 
underleverantörer och producenter av biomassa kopplat till vattenbruk förlägga 
verksamhet, inklusive FoU, till Sverige, eftersom flera intressenter är internationella 
företag 
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KSAU § 188 Dnr 2019/001554  

Avtal Folkets Hus (Kulturhuset Hav och Land) 

Sammanfattning 

Sedan kommunfullmäktige beslutat att säga upp ett avtal mellan Sotenäs kommun och 
Folketshusföreningen i Hunnebostrand inför att den 25-åriga avtalstiden skulle gå ut den sista 
december 2020 har föreningen gjort gällande en i avtalet ingående option till övertag av fastigheten 
Hunnebo 1:506. Uppsägningstiden av det uppsagda avtalet mellan Sotenäs kommun och 
Folketshusföreningen i Hunnebostrand har förlängts i omgångar.  

Bakgrund 

Kommunfullmäktige beslutade under 2020 att säga upp gällande ramavtal jämte tilläggsavtal 
mellan kommunen och Folketshusföreningen i Hunnebostrand till upphörande den 31 december 
2020. Medan diskussioner pågått mellan kommunen och föreningen har uppsägningstiden förlängts 
tom den 1 september 2021. 
 
Föreningen har först gjort gällande option på återköp av fastigheten Hunnebo 1:506 enlighet med 
det uppsagda ramavtalet.  
 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-09-08 § 137 att ställa sig positiv till ett samägande av fastigheten 
alternativt att Folketshusföreningen köper fastigheten för 1 kr och överlämnar till 
folketshusföreningen att meddela besked om föreningens ståndpunkt. 

Beskrivning av ärendet 

Styrelsen för Hav och land har i styrelsemöte den 2021-09-20 fattat beslut om en avsiktsförklaring 
"1. att godkänna gemensamt ägande tillsammans med Sotenäs kommun och att ta fram förslag till 
bolagsordning, ägandedirektiv och organisation- och ekonomiska konsekvenser för att därefter ta ett 
definitivt beslut i styrelsen.  
2. att styrelsen beslutar att parallellt med fastighetsfrågan tillsammans med Sotenäs kommun utreda 
kulturuppdraget och att beslut tas tillsammans med fastighetsfrågan.  
3. att beslut i fastighetsfrågan förutsätter att föreningen och Sotenäs kommun är överens om 
kulturuppdraget 
4. att till kommunen meddela att optionsrätten bör förlängas till 1 april 2022." 
 
Då uppdrag saknas för fortsatt hantering av ärendet föreslår förvaltningen en förlängning av 
uppsägningstiden i avvaktan på vidare uppdrag. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Folketshusföreningen i Hunnebostrand, bilaga 1 
Överenskommelse om förlängning till 31 mars 2022, bilaga 2 
Ramavtal med tilläggsavtal, bilaga 3 
Uppsägningshandling, bilaga 4 
Hyresavtal med förlängningsklausul, bilaga 5  
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Forts. KSAU § 188 

Yrkande 

Lars-Erik Knutsson (S), Therése Mancini (S) och Mats Abrahamsson (M) föreslår bifall till 
förslaget.  
Olof Börjesson (C) föreslår avslag på att förlänga avtalet. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Lars-Erik Knutssons (S) med fleras förslag och finner att 
Kommunstyrelsens arbetsutskott antar detta. 
Ordförande ställer proposition på Olof Börjesson (C) förslag och finner att Kommunstyrelsens 
arbetsutskott avslår detta. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen beslutar att ingå avtal om förlängning av ramavtal med tilläggsavtal samt 
hyresavtal mellan kommunen och föreningen tom. den 30 september 2022.  
 
Beslutet avser överenskommelse om förlängning av ramavtal med tilläggsavtal och förlängning av 
hyresavtal enligt påteckning på bilaga 2 och 5.  
 
Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att reglera förhållandet mellan kommunen och 
föreningen enligt gällande avtal och regelverk.  
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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