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Bakgrund 

Revisionen genomförde en granskning av de kommunala bolagens protokoll under våren 
2016. Missiv översändes 1 april till samtliga bolag samt för information till kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige. Stadsvapnet behandlade svar på samtliga granskningar den 27 
februari 2017. I svaret konstateras att beslutsunderlag och protokoll inte fullt ut följer 
ägardirektivet. Stadsvapnets styrelse ska därför initiera ett arbete som syftar till att 
dokumenthantering utvecklas i enlighet med ägardirektivet.  
 
I ägardirektivet1 för Karlshamns helägda bolag anges att det vid styrelsesammanträden ska 
föras protokoll som tydligt anger vilka ärenden som behandlats, vilket beslutsunderlag som 
funnits för respektive ärende samt innebörden av de beslut som fattas. I ägardirektivet 
fastställs även att moderbolaget har ansvar för att arrangera särskild till bolagssekreterarna 
riktad utbildning. Därutöver anges att respektive bolagsstyrelse bör bemyndiga verkställande 
direktören att fatta beslut om utlämnade av allmän handling, vilket lämpligen kan anges i VD-
instruktionen.  
 
Kommunfullmäktige beslöt i maj 2011 om en kommunövergripande protokollsmall, som ska 
användas av samtliga beslutande organ i hela kommunkoncernen. Inom ramen för samma 
ärende, men i en egen att-sats, beslöt kommunfullmäktige att alla kommunkoncernens 
protokoll ska kunna läsas på webben. Beslutet ska ha expedierats till samtliga bolag. 
 
Offentlighetsprincipen gör ingen skillnad på huruvida kommunala verksamheter bedrivs i 
bolagsform, så länge kommunen utövar ett rättsligt bestämmande inflytande. I SKL:s skrift 
”Allmänna handlingar” sätts gränsen, något förenklat, vid att det sammanlagda kommunala 
ägandet eller inflytandet är mer än 50 procent. Detta innebär för bolagen att de ska lämna ut 
offentliga allmänna handlingar till den som begär att få se dem, ordna sina handlingar, 
kvalitetssäkra och skydda sina handlingar samt upprätta en förteckning som utgör bolagets 
arkiv. Om bolagen vägrar lämna ut handlingar måste bolaget på begäran av sökanden fatta 
ett formellt beslut som därefter kan överklagas hos kammarrätten. 

Syfte och revisionsfrågor  

Syftet med uppföljningen är att bedöma om bolagens dokumenthantering möter ägardirektiven 
samt fullmäktigebeslut om protokollens utformning och publicering.   

I uppföljningen beaktas följande revisionsfrågor: 
► Vilka riktlinjer eller åtgärder har Stadsvapnet författat eller vidtagit för att bolagen ska 

möta ägardirektivens krav? 

► Finns tjänsteskrivelser med förslag till beslut? 

► Har sammanfattning av ärendena blivit tydliga och inkluderar sammanfattningarna 

även beslutsunderlagens innehåll, alternativt finns beslutsunderlagen som en del av 

protokollen? 

► Vet bolagen hur de ska hantera sekretessbeläggning av ärenden? 

► Publiceras protokoll och eventuella beslutsunderlag? 

► Har bolagsstyrelsernas sekreterare fått utbildning i hur protokoll ska skrivas? 

                                                
1 Antagen av kommunfullmäktige § 70, 2014-05-05 
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Föregående gransknings iakttagelser 

Av de föregående granskningsrapporterna (april 2016) framgår att det enbart var Karlshamns 
Energi AB som huvudsakligen uppfyllde kraven i ägardirektiven vad gäller beslutsunderlag. 
Detta eftersom bolagets protokoll oftast anger vilket beslutsunderlag som legat till grund för 
respektive ärende. 
 
När det gäller tjänsteskrivelser framgick att det sällan ligger tjänsteskrivelser till grund för när 
styrelserna fattar beslut. I de fall det fanns tjänsteskrivelser kunde förslag till beslut saknas. 
Bolagen hänvisar i olika grad till andra beslutsunderlag som ekonomiska redovisningar, del- 
och helårsrapporter samt muntliga föredragningar. När hänvisning finns till beslutsunderlag 
bifogas inte dessa till protokollen. Rapporterna lyfter även fram att bolagens protokoll inte 
publiceras på bolagens hemsidor, med undantag för fastighetsbolagen, vilket försvårar för den 
intresserade att följa bolagens arbete.  
 
I granskningsrapporterna riktades därutöver kritik mot bolagen avseende avsaknad av eller 
alltför knapphändiga ärendesammanfattningar. Överlag saknas även information och/eller 
hänvisning till vilka beslutsunderlag som föreligger. 
 
Den tidigare granskningens rekommendation var att respektive styrelse bör ta fram skriftliga 
rutiner för berednings- och protokollarbetet. Därtill rekommenderades att sammanfattningarna 
bör utvecklas liksom redovisningen av beslutsunderlag. 

Uppföljningens iakttagelser 

Protokollmall och styrande policys 

Av intervjuerna framkom att den tidigare granskningen har föranlett att Stadsvapnet har 
initierat en översyn av protokollmallen och dess ändamålsenlighet. Vid granskningens 
genomförande (september 2017) har ett uppstartmöte genomförts. Av intervjuerna framkom 
att varje bolag har valt ut en representant som ska ingå i arbetsgruppen. Det finns vid 
granskningens genomförande inte någon fastställd plan men ambitionen är att genomföra 
förändringar vid årsskiftet.  
 
Av intervjuerna framkom att bolagen inte anser att protokollmallen är användbar för deras sätt 
att arbeta. Kraven på vad som ska framgå av bolagens protokoll skiljer sig åt mellan 
instruktionerna enligt ägardirektivet och protokollmallen.  
 
Bolagsstyrelser är skyldiga att följa ägardirektiv, bolagsordningar, policys eller andra styrande 
dokument först när bolagsstämman har fattat beslut om att följa dem. Av punkten 4.1.4 i 
bolagens ägardirektiv framgår att bolagen ska där det är tillämpligt i övrigt följa av 
kommunfullmäktige och kommunstyrelsen utfärdade koncernmål, lagstadgade planer, 
riktlinjer, direktiv och övriga styrdokument, under förutsättning att dessa inte strider mot 
bolagsordningen, ägardirektiven, tvingande lag eller annan författning.  
 
Vi har inom ramen för uppföljningen även granskat protokollen för årsstämmorna 2016 och 
2017. Både på stämmorna 2016 och 2017 har bolagen fattat beslut gällande vilka 
styrdokument som bolagen ska följa. Det finns dock en tydlig skillnad mellan besluten 2016 
och 2017. Vid respektive bolags årsstämma 2016 fattade stämmorna beslut om att fastställa 
kommunens kommunikationspolicy och att de skulle följa kommunens personalpolicy. Vid 
respektive bolags årsstämma 2017 fattade stämmorna istället beslut om att bolaget ska följa 
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de av kommunfullmäktige antagna policys samt de av kommunstyrelsens antagna 
tillämpningsanvisningar för Karlshamns kommun. Karlshamnsbostäder AB:s formulering 
skiljer sig åt från övriga, då stämman fattade beslut om att följa kommunfullmäktiges antagna 
policys och tillämpningsanvisningar. Enligt uppgift är det första gången stämmorna fattar beslut 
utifrån formuleringen. 

Sammanfattningar i protokollen 

Inom ramen för uppföljningen har vi granskat bolagens protokoll under perioden september 
2016 till juni 2017. Av protokollsgranskningen framgår att sammanfattningarnas omfattning 
inte har förändrats nämnvärt. Bristerna kvarstår då beskrivningen av ärendena är kortfattade 
till den grad att det är svårt att förstå sammanhanget. Vad gäller hänvisningar till bilagor har 
det skett en viss förbättring sedan den tidigare granskningen, men förbättringen avser inte 
samtliga bolag. 

Sekretess 

Bolagen har tydliggjort var ansvaret för sekretessprövningen ligger. Samtliga bolag, förutom 
Stadsvapnet, har delegerat sekretessprövningen till VD för bolagen. Av de bolag som 
delegerat sekretessprövningen har samtliga förutom Karlshamns Energi AB dokumenterat 
detta i VD-instruktionen. Karlshamns Energi AB har tydliggjort i beslutsordningen att ansvaret 
åligger VD, vilket följer kommunens ägardirektiv. Stadsvapnet har reglerat sekretessfrågan i 
styrelsens arbetsordning, vilken fastställer att styrelsen tar ställning till sekretessfrågan från 
fall till fall. Stadsvapnet följer därmed inte kommunens ägardirektiv rekommendation att 
bemyndiga VD att fatta beslut om utlämnade av allmän handling. 
 
Av intervjuerna framkommer att det inte är vanligt förekommande att uppgifter begärs ut. Av 
intervjun med energibolaget framkom att ingen har begärt ut styrelseprotokoll de senaste åren. 
Istället har journalister begärt ut VD:s avtal, vilket de enligt uppgift lämnade ut skyndsamt. Av 
intervjun med bostadsbolaget framkom att Hyresgästföreningen begär ut VD-lönen, vilket de 
enligt uppgift lämnar ut.  
 
Av intervjun med Karlshamnsfastigheter framkom att tillhör ovanligheten att någon begär ut 
handlingar. Vid något enstaka tillfälle har en journalist frågat om hyresnivåer men inte 
återkommit när bolaget har meddelat att de inte lämnar ut sådana uppgifter. Av intervjun 
framkom att det inte gjordes någon dokumenterad sekretessprövning vid detta tillfälle. Enligt 
de intervjuade rådgjorde de med kommunens jurist som informerade dem om att de inte 
behövde dokumentera sekretessprövningen eftersom den sökande inte begärde ett formellt 
beslut.  
 
Av intervjun med hamnbolaget framkom det att vid begäran om handlingar genomförs det en 
sekretessprövning. Våren 2017 lämnades styrelseprotokoll för en period om 1,5 år. Den 
sökande ville även ta del av upprättade avtal, vilket bolaget vägrade lämna ut. Den sökande 
överklagade bolagets beslut till kammarrätten. Efter domslutet blev bolaget tvungna att lämna 
ut avtalet men först efter att det genomgått en sekretessprövning. Den sökande överklagade 
kammarrättens domslut till högsta förvaltningsdomstolen, men domstolen beslöt att neka den 
sökande prövningstillstånd i frågan. 
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Publicering av protokoll och utbildning 

Efter föregående granskning har Stadsvapnet publicerat sina protokoll på hemsidan. Dock 
finns inga bilagor publicerade. Karlshamnsbostäder AB och Karlshamnsfastigheter AB har inte 
genomfört någon förändring sedan föregående granskning vad gäller att publicera bilagor.  
 
Karlshamns Hamn AB och Karlshamns Energi AB har inte publicerat sina protokoll på 
hemsidan. Av intervjuerna framkom att det inte heller finns någon intention att publicera 
protokollen. De intervjuade anser att det inte framgår av ägardirektiven att protokoll ska 
tillgängliggöras genom digital publicering. Det framkom av intervjuerna att en eventuell 
publicering av protokoll och bilagor skulle vara ett hinder för deras affärsverksamhet. VD för 
hamnbolaget lyfter att det står i kontrast både när det kommer till att tillvarata ägarnas och 
kundernas intressen.  
 
Av intervjuerna framkom att moderbolaget inte har gett någon särskilt riktad utbildning till 
bolagssekreterarna. 

Sammanfattande tabell 

Tabellen nedan sammanställer vad som har kommit fram genom dokumentstudierna som 
har gjorts inom ramen för den uppföljande granskningen.  
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Ägardirektiv 

antagna vid 

bolagsstämma 

2016/2017

Bolagsordning 

fastställt vid 

bolagsstämma 

2016/2017

Antagna policys, 

bolagsstämma 

2017

Sekretess-

beläggning

Skriftlig 

arbets-

ordning

VD-

instruktion
Övrigt

Stadsvapnet i 

Karlshamn AB
Ja Ja

Bolaget ska följa 

de av KF antagna 

policys samt de 

av KS antagna 

tillämpningsan-

visningar.

Enligt 

arbetsordning: 

Styrelsen tar

ställning till 

sekretessfrågan 

från fall till fall.

Ja Ja

Karlshamns-

bostäder AB
Ja Ja

Bolaget ska följa 

de av KF antagna 

policys samt de 

av KF antagna 

tillämpningsan-

visningar.

VD ska på 

bolagets vägnar 

fatta beslut enligt 

15 kap. 6 och 7§§ 

sekretesslagen 

med hänvisningar.  

Enligt VD-

instruktion.

Ja Ja

Enligt arbetsordning: 

Bolagets ägare har 

genom bolags-

stämmobeslut 

fastlagt att bolagets 

handlingar ska vara

tillgängliga för 

allmänheten i samma 

omfattning som om 

fråga varit om 

kommunal

förvaltning.

Karlshamns 

Hamn AB
Ja Ja

Bolaget ska följa 

de av KF antagna 

policys samt de 

av KS antagna 

tillämpningsan-

visningar.

VD ska på 

bolagets vägnar 

fatta beslut enligt 

15 kap. 6 och 7§§ 

sekretesslagen 

med hänvisningar.  

Enligt VD-

instruktion.

Ja Ja

Framgår inte av 

ägardirektiv eller 

bolagsordning att 

handlingar ska 

publiceras.

Karlshams-

fastigheter AB
Ja Ja

Bolaget ska följa 

de av KF antagna 

policys samt de 

av KS antagna 

tillämpningsan-

visningar.

VD ska på 

bolagets vägnar 

fatta beslut enligt 

15 kap. 6 och 7§§ 

sekretesslagen 

med hänvisningar.  

Enligt VD-

instruktion.

Ja Ja

Framgår inte av 

ägardirektiv eller 

bolagsordning att 

handlingar ska 

publiceras.

Karlshamns 

Energi AB
Ja Ja

Bolaget ska följa 

de av KF antagna 

policys samt de 

av KS antagna 

tillämpningsan-

visningar.

Enligt 

arbetsordning: 

Styrelsen tar

ställning till 

sekretessfrågan 

från fall till fall.

I beslutsordningen 

har ansvaret 

delegerats till VD.

Ja Ja

Framgår inte av 

ägardirektiv eller 

bolagsordning att 

handlingar ska 

publiceras.
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Sammanfattande bedömning 

Vi kan konstatera att det inte har skett någon förändring av rutiner eller väsentliga ändringar 
vad gäller bolagens protokoll eller publicering av dem sedan den föregående granskningen. Vi 
anser dock att det är positivt att Stadsvapnet har formerat en arbetsgrupp med representanter 
från bolagen som ska se över protokollens utformning.  

Vår sammanfattande bedömning är att det saknas en tydlig ägarstyrning i dessa avseenden. 
Vi anser att det åligger ägaren, genom moderbolaget, att styra och följa upp sina dotterbolag i 
den riktning som ägaren fastställer. Detta gäller oavsett om det avser protokollens utformning, 
tillgängliggörandet av protokoll/bilagor eller bolagens hantering av sekretess.  

Ägarna ska styra sina bolag främst genom bolagsordningen och ägardirektiven samt vid 
bolagsstämman då fastställandet av dessa och övriga policydokument ska ske. Vi vill i 
sammanhanget lyfta att bolagen genom beslutet ”att bolaget ska följa de av 
kommunfullmäktige antagna policys samt de av kommunstyrelsens/kommunfullmäktiges 
antagna tillämpningsanvisningar för Karlshamns kommun” måste följa samtliga styrande 
dokument. Beslutet på stämmorna harmoniserar inte heller med ägardirektivet som ger 
bolagen utrymme till att avgöra när styrdokumenten är tillämpbara och då följa dem. Om 
intentionen är att bolagen ska följa samtliga styrdokument riskerar det att leda till ett 
omfattande arbete för bolagen, som då ska bedöma vilka konsekvenser som uppstår i bolaget 
genom att följa antagna policys och tillämpningsanvisningar. Därtill ta ställning inför vilka 
policys och tillämpningsanvisningar bolaget som allvarligt inskränker deras möjlighet till att 
agera affärsmässigt. Detta kräver också av ägaren att följa upp att bolagen följer kommunens 
policys och tillämpningsanvisningar.  

 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi Stadsvapnet att:  

 säkerställa att bolagen får den utbildning som åligger Stadsvapnet att erbjuda, 
 tydliggöra vilka policys och tillämpningsanvisningar som bolagen ska följa, samt  
 följa upp att bolagen följer gällande policys och tillämpningsanvisningar. 

 

 

Karlshamn den 17 november 2017 

 
Negin Nazari   
EY     
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Bilaga 1: Källförteckning 

 
 
Intervjuade: 
 
 Daniel Wäppling, kommundirektör tillika VD Stadsvapnet i Karlshamn AB 

 Stefan Nilsson, VD Karlshamnsbostäder AB 

 Mats Olsson, VD Karlshamns Hamn AB 

 Martin Fredlund vice VD och ekonomichef Karlshamns Hamn AB 

 Marie Wahlström, VD Karlshamnsfastigheter AB 

 Marita Lindström, sekreterare och ekonom Karlshamnsfastigheter AB 

 Anders Strange, VD Karlshamns Energi AB 

 Marika Martinsson, chef ekonomi och administration Karlshamns Energi AB 

 
 
Dokument: 
 
 Rapporterna – Granskning av beslutsunderlag och protokoll, PwC 2016 

 Bolagens svar på granskningsrapporterna 

 Ägardirektiv för Karlshamns kommuns helägda aktiebolag 

 Respektive bolags ägardirektiv 

 Respektive bolags bolagsordning 

 Respektive bolags arbetsordning 

 Respektive bolags VD-instruktion 

 Respektive bolags årsstämmoprotokoll 2016 och 2017 

 Styrelseprotokoll för perioden september 2016 till juni 2017 för respektive bolag 

 Karlshamns Energi AB:s beslutsordning 

 Överklagan till Högsta förvaltningsdomstolen, Karlshamns Hamn AB 

 
 
 
 
 
 
 
 


