9 Mars 2021
Granskningsgrupp ska nagelfara laxbolagets
samarbeten
Sotenäs kommun rustar för att granska laxbolaget Quality salmons planerade
samarbetspartners. Nu har en granskningsgrupp satts samman och externa revisorer ska
plockas in. I gruppen ingår Pär Eriksson (C), som under uppmärksammade former lämnade
Quality salmons styrelse förra året.
Under förra våren presenterade det norska företaget Lighthouse finance sina planer på en
landbaserad laxodling utanför Kungshamn. Planerna innebär att fem bolag parallellt ska arbeta
med att odla lax, slakta den och paketera den – bland annat. Ett nytt bolag, Quality salmon,
upprättades för att arbeta med planerna i Sverige.
I avtalet framgick att Sotenäs kommun har rätt att granska och godkänna de företag som ska
arbeta i den planerade företagsparken.
– QS (Quality salmon, reds. anm.) har inte tillträde till något förrän ett antal saker är genomförda,
säger tekniska utskottets ordförande Pär Eriksson (C).
– Fyra av de fem operatörerna är klara och vi ser att det just nu börjar ta form, inte bara i
konceptform, vi ser att det börjar ta form i avtal med bolag som är intresserade av att arbeta på
sajten, fortsätter han.

Ska presenteras för kommunen
Externa revisorer ska ta fram checklistor för att utföra en due diligence, en noggrann
undersökning, av de externa bolag som ska arbeta i laxodlingen. De kommer arbeta tillsammans
med kommunens tjänstemän för att genomföra granskningen. När underlaget är färdigt
presenteras det för granskningsgruppen innan det skickas till kommunstyrelsen.
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– När de är klara ska det presenteras för gruppen och då ska vi se om man har gjort rätt saker som
vi kan säga okej till. Det är vår första reella uppgift. När vi är klara är det upp till
kommunstyrelsen, säger Eriksson.

Granskare satt i företagets styrelse
Quality salmon bildades i mitten av juni. I det nystartade bolagets styrelse satt då, förutom
personer från Lighthouse finance, kommunpolitiker Pär Eriksson. Men Eriksson är alltså också
ordförande i tekniska utskottet. Det utskott som bland annat hanterar markfrågor.
Pär Eriksson var registrerad som styrelseledamot i en dryg månad innan han lämnade posten.
– Från början var tanken att det skulle vara en industripark. Industriparker är oftast en symbios
mellan kommunala angelägenheter och den lokala industrinäringen. Väldigt tidigt i processen
fanns det ett intresse för att kommunen skulle vara delägare, säger Pär Eriksson.
– Oftast känner man de lokala bolagen som funnits på orten, i det här fallet gjorde vi inte det och
såg det nästan som omöjligt att vara en delägare. Sedan har vi också kompetensen, vi kan inte
industrin och vad skulle vi dit att göra då? Men i början hade vi den typen av diskussion och av den
anledning skulle det finnas en representant från kommunen, fortsätter han.
Han menar också att han aldrig deltog på något styrelsemöte eller i något styrelsearbete med
Quality salmon och att anledningen till att han satt kvar i en månad var för att avregistreringen tog
tid. Enligt Pär Eriksson var inte bildandet av bolaget färdigt när avtalet mellan kommunen och
bolaget undertecknades – och när han satt som styrelseledamot. När kommunen gjorde en koll på
bolaget framkom det att Eriksson satt som styrelseledamot.
– Därför kom det ett antal frågor.

”Kan se knepigt ut”
Olle Lundin är professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet. Han ser inga problem med att
Pär Eriksson sitter i bolagets styrelse.

www.laxgranskarna.se
kontakt@laxgranskarna.se

– Sitter han inte i styrelsen är det svårt att säga att han skulle vara jävig. Det kan se konstigt och
knepigt ut, men jävsreglerna är ganska formalistiska. Man kan inte vara vän med ett företag heller.
Jag skulle inte tro att det är någon jävsproblematik, säger han.
Han påpekar att många myndigheter jobbar utefter en slags ”försiktighetsprincip”.
– Så fort det skulle uppstå något som är närheten av jäv säger man att ’det går inte’ och så byter
man ut den gubben. Men det är mer en lämplighetsfråga.
Förutom Pär Eriksson föreslås kommunstyrelsens arbetsutskott, med fem ordinarie ledamöter och
tre ersättare, samt vice ordförande i tekniska utskottet ingå i granskningsgruppen.
– I princip kan man säga att det är den gruppen som har suttit i de informationsmöten vi har haft,
för att vara uppdaterade på hur utvecklingen fortskrider. Nu förstärker vi och det ska fattas beslut
och protokollföras.
När tror du att processen inleds?
– Jag skulle tro att det blir relativt omgående. Jag har inget datum, men det är förenat med vilka
bolag som går in. Quality salmon jobbar med miljöfrågorna och tillstånden, det ingår i det här,
säger Pär Eriksson.
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