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Plats och tid Rådhussalen, klockan 13:30 – 17:45 (ajournering klockan 14:55 – 15:15)  

Beslutande Per-Ola Mattsson, ej §§ 65-66 Ordförande (S) 
Mats Dahlbom, ej §§ 65-66 1:e vice ordf (C) 
Magnus Gärdebring, ordf §§ 65-66 2:e vice ordf (M) 
Björn Tenland Nurhadi Ledamot (SD) 
Charlott Lorentzen Ledamot (MP) 
Elin Petersson, tom § 73 Ledamot (M) 
Magnus Sandgren Ledamot (M) 
Tor Billing Ledamot (SD) 
Marco Gustavsson Ledamot (C) 
Bodil Frigren Ericsson Ledamot (L) 
Ida Larsson Ledamot (S) 
Britt Jämstorp Ledamot (KD) 

Tjänstgörande 
ersättare 

  ersätter  
Leif Håkansson (S) 
Ulla Sandgren (S) 
Jan-Åke Berg (S), tom § 73 
Sofie Ekenberg (C), §§ 65-66 
Claes Jansson (MP), §§ 65-66 
Sofie Ekenberg (C), from § 73 
Ulf Ohlsson (M), from § 74 

 Marie Sällström (S) 
Christel Friskopp (S) 
Annika Westerlund (S) 
Per-Ola Mattsson (S) 
Mats Dahlbom (C) 
Annika Westerlund (S) 
Elin Petersson (M) 

 

Närvarande 
ersättare 

  
Sofie Ekenberg (C), Iréne Ahlstrand-Mårlind (M), Ulf Ohlsson (M), Claes 
Jansson (MP), tom § 73, Görgen Lennarthsson (SD), Lars-Olof Larsson (KD), 
tom § 48 

Övriga Daniel Wäppling, kommundirektör 
Anna Sunnetoft, kommunsekreterare 
Åsa Nygren, ekonomichef 
Jonna Nilsson, förvaltningsjurist §§ 40-48 
Mats Olsson, VD Karlshamns Hamn AB §§ 40-48 
Christina Svensson, säkerhetsskyddschef §§ 40-42 
Mathias Wijk, etableringschef § 45 
Jenny Andersson, trygghetssamordnare § 47 

 

Paragrafer 40-83  

Utses att justera Ida Larsson (S) 

Justeringsdatum  2022-03-24 
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Sekreterare Anna Sunnetoft  
   
   
Ordförande Digital signatur Digital signatur 
 Per-Ola Mattsson, ej §§ 65-66 Magnus Gärdebring, §§ 65-66 
   
Justerande Digital signatur  
                              Ida Larsson  
 
 
 
Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen 

Beslutsdatum: 2022-03-22 

Tillkännages fr.o.m: 2022-03-24 

Tillkännages t.o.m: 2022-03-24 

Protokollet förvaras: Rådhuset 

_____________________________________________________________________ 
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§ 66 Svar på frågor från revisorerna efter granskning av fakturor från Netport 
Science Park AB 2021/3372 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att lämna svar enligt nedan och översända det till revisorerna,    
 
att ge ekonomichefen i uppdrag att, senast på sammanträdet med kommunstyrelsen i 
juni 2022, återkomma med förslag på förändringar av attestordningen samt riktlinjerna 
för attest med tillämpningsanvisningar, utifrån både jävs- och bokföringsregler, samt  
 
att ge ekonomichefen i uppdrag att utreda om driftsbidraget och andra utbetalningar till 
Netport Science Park AB i form av medfinansiering i olika projekt skatterättsligt 
hanterats korrekt och redovisa slutsatserna på sammanträdet med kommunstyrelsen i 
april 2022.  
 
Jäv  
 
Per-Ola Mattsson (S) och Mats Dahlbom (C) meddelar jäv och deltar inte i ärendets 
handläggning. Magnus Gärdebring (M) tjänstgör som ordförande.  
 
Sammanfattning 
 
De förtroendevalda revisorerna har i ett missiv, daterat 2021-12-07, ställt ett antal frågor 
till kommunstyrelsen efter granskning av fakturor från Netport Science Park AB.  
 
Kommunstyrelsen vill härmed lämna följande svar.  
 
När kommer revidering göras av attestordning utifrån ett jävsperspektiv? 
 
Kommunstyrelsen kan i likhet med revisorerna konstatera att det framgår av Riktlinjer för 
attest med tillämpningsanvisningar (KS 2018-12-04, § 292) att jäv inte får förekomma 
och att försiktighetsprincipen ska tillämpas. Försiktighetsprincipen innebär, enligt 
riktlinjerna, att jäv exempelvis kan anses föreligga i bolag och föreningar där den 
anställde eller till denne närstående personer har ägarintressen eller ingår i ledningen.  
 
Ekonomichefen får i uppdrag att se över attestordningen och riktlinjerna för attest med 
tillämpningsanvisningar med beaktande av jävsreglerna i 6 kap. 28 – 32 §§ och 7 kap. 4 
§ kommunallagen (2017:725) samt rättspraxis som berör dubbla engagemang i nämnd 
och bolags- eller föreningsstyrelse. Ett förtydligande i riktlinjerna kan göras både 
gällande när jäv som regel kan anses föreligga och när jäv som regel inte kan anses 
föreligga.   
 
Vilka krav kommer införas för stödjande dokumentation/specifikation vid 
utbetalningar? 
 
Enligt 3 kap. 9 § första stycket lagen (2018:597) om kommunal bokföring och 
redovisning ska en verifikation, t.ex. en faktura, innehålla uppgifter om när den har 
sammanställts, när den ekonomiska händelsen har inträffat, vad den avser, vilket belopp 
den gäller och vilken motpart den berör. I förekommande fall ska verifikationen även 
innehålla upplysning om handlingar eller andra uppgifter som har legat till grund för den 
ekonomiska händelsen samt var dessa finns tillgängliga.  
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Enligt Rådet för kommunal redovisning (RKR) ska uppgift om vad den ekonomiska 
händelsen avser, omfatta information som gör det möjligt för såväl en extern part som 
kommunen själv att identifiera den ekonomiska händelsen och förstå dess innebörd. Det 
kan till exempel vara information om vilken sorts vara eller vilken typ av tjänst som sålts 
samt omfattningen av försäljningen. De uppgifter som ska framgå av verifikationen kan 
finnas i olika handlingar som tillsammans innehåller samtliga uppgifter (RKR:s 
vägledning, Bokföring och arkivering 2019, s. 31, uppdaterad maj 2021).  
 
Revisorerna har framfört att ett sätt att arbeta är att det ska föras noteringar i 
ekonomisystemet eller på fakturan om vilket beslut, avtal eller order som utbetalningen 
hänför sig till. Kommunstyrelsen håller med revisorerna om att detta är ett arbetssätt 
som kan användas i större utsträckning när uppgiften på fakturan om vad den 
ekonomiska händelsen avser inte är tillräcklig tydlig. Ekonomichefen får i uppdrag att se 
över kommunstyrelsens riktlinjer för attest med tillämpningsanvisningar för att det ska 
garanteras att kommunen följer kraven i lagen om kommunal bokföring och redovisning 
och annan lagstiftning som kan innehålla regler som ställer ytterligare krav på uppgifter 
om den ekonomiska händelsen, som exempelvis mervärdesskattelagen (1994:200), 
samt att uppgifterna är tillräckliga för kommunens interna kontroll.  
 
Har kommunstyrelsen utrett om konkurrensutsättning krävs för tjänsteköp av 
NPSPAB? 
 
Någon dokumenterad utredning har inte gjorts sedan aktiebolaget Netport Science Park 
AB startades. Kommunstyrelsen vill framföra att det behöver säkerställas att lagen 
(2016:1145) om offentlig upphandling tillämpas korrekt innan nya avtal ingås.  
 
Har kommunstyrelsen utrett momsfrågan vid driftsbidrag till NPSPAB? 
 
Driftsbidraget har hanterats på samma sätt som övriga driftsbidrag som kommunen 
betalar ut, det vill säga med utgångspunkt i att kommunen inte köper någon vara eller 
tjänst för pengarna. Någon dokumenterad utredning har inte gjorts om huruvida 
driftsbidraget till Netport Science Park AB är momspliktigt. Kommunstyrelsen vill 
framhålla att åtgärder kommer vidtas för att säkerställa att driftsbidraget skatterättsligt 
hanteras korrekt av kommunen. Ett uppdrag ges till ekonomichefen att utreda detta. En 
del i utredningen är att se över vad driftsbidraget går till och om kommunen får någon 
form av motprestation för kapitaltillskottet.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-02-18 
Missiv - Granskningsrapport av fakturor från Netport Science Park AB 
Granskningsrapport fakturor Netport Science Park AB 
 
Beslutet skickas till 
 
Revisorerna 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Näringslivschef Nina Andersson 
 
 


