14 Juni 2021
Kommunens oro om laxodlingen: ”Orkar vi med
allt?”
Sotenäs genomförde en analys av den planerade laxodlingen utanför Kungshamn. Men de
listade hoten och möjligheterna hemlighölls. Nu kan Bohusläningen visa hela listan som
innehåller farhågor om ”oseriösa investerare”, ”missbruk och olagligheter” och en fråga om
huruvida kommunen kommer att orka.
Förra året gjorde Sotenäs kommun en analys inför en eventuell etablering av en enorm
landbaserad laxodling utanför Kungshamn. Analysen, en så kallad SWOT-analys, lyfte styrkor,
svagheter, möjligheter och hot eller risker i projektet.
När Bohusläningen tog del av analysen var styrkorna och möjligheterna offentliga – men
svagheterna och hoten sekretessmarkerade.
– Vill vi ha in en etablering vill vi inte att de som etablerar sig vet vilka svagheter vi ser hos
kommunen, förklarade kommundirektören Maria Vikingsson beslutet.
Jan Turvall, lektor vid Göteborgs universitet och expert på bland annat offentlighet och
förvaltningsrätt, underkände kommunens sekretessbeslut.
– Så kan man självklart inte göra. Ska man göra en etablering krävs ett fullständigt underlag för
detta. Man kan inte undanhålla underlag, då kan beslutet fattas på felaktiga grunder. Kommunen
ska inte gynna eller missgynna ett företag, utan måste behandla alla företag och intressenter på ett
likvärdigt sätt, sa han.

”Oseriösa investerare”
Timmar efter Bohusläningens artikel mejlar kommunstyrelsens ordförande, Mats Abrahamsson
(M), en helt omaskad lista.
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”Har haft en liten stund över i dag och läst och grundat kring SWOT. Har skickat över den som jag
antydde vid vårt samtal i fredags”, skriver han samtidigt i ett sms.
”Den är ju inte dagsaktuell så den är delvis överspelad”, skriver han i mejlet.
Nu framgår vilka svagheter och hot kommunen ser, dels inom den egna organisationen dels med
själva etableringen. Under svagheter står bland annat ”förlorar vår identitet”, ”motstånd från
invånare”, ”förändring i maktbalansen (stor aktör)” samt ”orkar vi med allt?”.
Under hot finns bland annat ”oseriösa investerare”, ”missbruk och olagligheter (aktiviteter)” och
”idyllen försvinner”.
Mats Abrahamsson skriver i mejlet till Bohusläningen att:
”Arbetet med en SWOT är en del i processen vid en eventuell större etablering och det är därför
kommunen jobbat med BUS (Business Sweden, reds. anm.), Position Väst samt VGR (Västra
Götalandsregionen, reds. anm.) med flera. En del av underlaget har nu kunnat användas i ÖP
(översiktsplaneringen, reds. anm.) samt arbetet med den nya visionen.”

Kommunens hela SWOT*-analys:

Styrkor:
• Liten organisation; jobba tillsammans.
• Snabb beslutsgång.
• Stabil organisation, stabil politik, trygg och målmedveten.
• Ökade skatteintäkter, fler invånare.
• Bättre infrastruktur.
• Enklare att rekrytera kompetens.
• Förbättrad demografi.
• Bevarandeplaner finns.
• Planer för fler bostäder finns.
• Positiv uppmärksamhet.
• Politiska riktlinjer för vilka bolag som släpps in på kom(munal) mark.
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Svagheter:
• Förändring i maktbalansen (stor aktör).
• Förlorar vår identitet.
• För liten organisation för att klara projektet.
• Orkar vi med allt?
• Kompetensbrist.
• Motstånd från invånare.
• Att rekrytera nya medarbetare utan att det finns bostäder.
• Svårt med investeringar när inte intäkterna finns.
• Snabb tillväxt och svårt att rekrytera personal.
Möjligheter:
• Ökade skatteintäkter.
• Levande Sotenäs året om.
• Bättre demografi.
• Cykelvägar.
• Underlag till fler aktiva i föreningar.
• Lättare att rekrytera.
• Laxbutik.
• Fler externa besökare.
• Växande turism.
• Rita om kommunkartan.
• Nya skolor.
• Nya förskolor.
• Forskning och utvecklingsnav.
• Ökad behov av vuxen- och uppdragsutbildning.
• Möjligheter att styra information.
• Ökat samarbete med grannkommuner.
Hot:
• Oseriösa investerare.
• Missbruk och olagligheter (aktiviteter).
• Parera budgeten; besparingar vs. investeringar.
• Etableringen uteblir (minskat förtroende).
• Beroende av en stor arbetsgivare.
• Många nya medborgare ska inkluderas på kort tid.
• Gästarbetare ska ha skola/barnomsorg på kort tid.
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• Buller och lukt.
• Idyllen försvinner.
• Överbelastning på naturvärden.
• Tidsbrist, byggstart och färdigställande.
• Skuldsättningsgrad.
*: SWOT står för strengths, weaknesses, opportunities och threats, på svenska styrkor, svagheter,
möjligheter och hot.
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