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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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§ 67 Svar på skrivelse från revisionen rörande beredning av investeringsbeslut 
2022/295 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att lämna svar enligt nedan och översända det till revisionen.  
 
Sammanfattning 
 
Revisionen har i ett missiv, daterat 2022-01-24, ställt ett antal frågor till 
kommunstyrelsen efter granskning av beredning av investeringsbeslut.  
 
Kommunstyrelsen vill härmed lämna följande svar:  
 
Bolagens samlade lånebehov 
 
Bolagens samlade lånebehov, utifrån riskanalyser och prioriteringar, finns redovisat per 
bolag men också i sin helhet för bolagskoncernen i de underlag som Stadsvapnet 
bereder och lämnar rekommendationer utifrån. I tjänsteskrivelsen till kommunstyrelsen 
finns en sammanfattning av varje bolags riskanalys samt prioriteringar för perioden 
2022-2026. Sammanfattningen belyser de olika prioriteringsnivåerna samt framstående 
långsiktiga konsekvenser.  
 
Underlagen från bolagen innehåller alltså riskanalyser som belyser risker gällande 
demokrati, miljö, ekonomi, arbetsmiljö, miljö och infrastruktur/säkerhet. Riskanalysen 
resulterar i en prioriteringsbedömning från bolaget. Uppgifter om självfinansieringsgrad, 
lönsamhetskalkyl m.m. lämnas av bolagen i form av ja/nej-frågor och lämnas sedan in 
vid behov. Underlagen innehåller önskemål och behov som ställs mot andra önskemål 
inom bolagskoncernen.  Detta innebär att det finns en bruttolista av investeringbehov. 
 
Stadsvapnet har i sin beredning till rekommendation gällande investeringsplaner och 
borgensramar tagit hänsyn till det långsiktiga behovet av investeringar som finns i 
stadsvapenkoncernen och föreslagit åtgärder för långsiktigt hållbar finansiering, där 
Stadsvapnet har lämnat förslag om amorteringsplaner för samtliga bolag. 
Kommunstyrelsen föreslog, i enlighet med Stadsvapnets rekommendation, 
kommunfullmäktige att besluta att samtliga bolag inrättar en amorteringsplan för att öka 
de ekonomiska förutsättningarna att genomföra nyupplåning vid framtida investeringar.  
 
Revisionen har tagit upp brandstationen som ett exempel på ofinansierad investering. 
Kommunstyrelsen beslutade om igångsättning av investeringsprojekt gällande 
brandstation vid sitt sammanträde 2022-03-22, § 57, vilket innebär att investeringen 
först nu bör inkluderas i investeringsplanen. Finansiering av en ny brandstation kan ske 
genom att höja överskottsmålet och därmed fortsätta med självfinansiering av 
kommunens investeringar. Vidare har revisionen tagit upp Emigranten etapp 5 där 
totalkostnaden kan komma att utökas. En utökning inryms i den beslutade låneram som 
Kommuninvest meddelat om 183 tkr/invånare, dvs. en höjning av låneutrymme har 
beviljats för kommunkoncernen i enlighet med förväntningarna.  
 
Handlingsalternativen var begränsade inför borgen 2022 med hänsyn till att en 
begränsning i låneutrymmet förelåg, vilket informerades kommunstyrelsen i 
tjänsteskrivelsen (KS § 260, 2021-11-30) enligt följande: ”Begräsningen beror på att 
låneutrymmet är begränsat och utökning av låneutrymme är under prövning hos 
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Kommuninvest.”. Stadsvapnets rekommendation var att endast pågående säkerhets- 
och miljöpåverkan på individ eller medarbetare samt investeringar som är 
bidragsfinansierade skulle lämnas borgen för, vilka uteslutande har relevans för 
grunduppdraget enligt bolagsordning. Nya beslut om borgen kommer att utgå från den 
nya låneramen med fortsatt fokus på hållbarhet och långsiktighet.  
 
Gällande låneutrymmet redovisas en felaktighet. ”I tjänsteskrivelsen görs bedömningen 
att någon ytterligare höjning av låneutrymmet av Kommuninvest inte kommer beviljas för 
perioden.” Kommunstyrelsen vill förtydliga att Kommuninvest prövar investeringsbehov 
och budget för löpande 3 års perioder. Låneutrymmet har prövats och utökats från 159 
tkr/invånare till 183 tkr/invånare.  Kommunstyrelsen har ingen information om att 
kommunens finansieringsutrymme kommer att markant minska varje år under 
kommande år.  
 
Med hänsyn till att Stadsvapnet endast lämnat rekommendation att lämna borgen för 
pågående investeringar, investeringar i säkerhet för individ, investeringar som påverkar 
miljö samt investeringar som finansieras med bidrag, har behovet av lönsamhetskalkyler 
eller liknande saknats. I ställningstagande till fortsatt projektering för framtida 
vattenförsörjning har KF efterfrågat redovisning om totalkostnad, finansiell riskanalys, 
amorteringsplan samt planerade avgiftshöjningar när detaljprojekteringen är klar och 
borgensåtganade ska beslutas av KF. Underlag som fortsättningsvis kommer att 
efterfrågas vid större investeringar i de olika bolagen.    
 
Fortsatt analys av beredning av borgensbeslut Emigranten 1 och KAFAB 
 
Kommunstyrelsen kan inte heller i dagsläget innan styrelsen i Karlshamnsfastigheter AB 
(KAFAB) slutfört sin analys bedöma lånebehovet och inväntar bolagets slutsatser utifrån 
den process som är igång. Såväl Stadsvapnet som kommunstyrelsen har begärt in 
information gällande slutkostnad men bolaget har inte haft möjlighet att inkomma med 
uppgiften då det saknats bygghandlingar att göra beräkningar utifrån. Kommunstyrelsen 
ser Karlshamnsfastigheters styrelses beslut att pausa byggnationen som i grunden 
positivt. Kommunstyrelsen delar kommunrevisionens oro för kostnadsbilden i projektet. 
 
I den beslutade borgensramen för Karlshamnsfastigheter AB ingår projektet Emigranten 
etapp 5, där totalkostnaden är beräknad till 430 mnkr. Borgensramen för 2022 är 
framräknad med hänsyn till tidigare belåning, hur mycket som är upparbetat i olika 
pågående projekt (vid ansökan om ny borgen) och hur mycket som förväntas att arbetas 
upp i olika pågående projekt under 2022. Karlshamnsfastigheter lämnar månadsvis 
under 2022 särskild uppföljning till Stadsvapnet gällande den ekonomiska utvecklingen i 
bolaget och projektet för Emigranten etapp 5.   
 
Kommunens investeringar 
 
Det har som tidigare redovisats vid ett par tillfällen gjorts omfattande förändringar i hur 
investeringar hanteras i både kommun och bolag under senare år. Kommunstyrelsen 
har bland annat inför budget 2022 tagit del av ett underlag gällande 
kommunalverksamhet och Stadsvapenkoncernens verksamhet, som en del i 
beredningen inför beslut om budget och plan för åren 2022-2026. Några av dessa 
förändringar har tillkommit utifrån de rapporter som sakkunniga gjort på uppdrag av 
kommunrevisionen. 
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Kommunstyrelsen delar kommunrevisionens uppfattning att kommunens investeringar i 
huvudsak kan hanteras inom befintlig ram och utan lån utifrån nuvarande budgeterade 
investeringsram och resultatnivå. Något som framgår av kassaflödesanalysen i det 
beslutade dokumentet ”Mål och budget 2022-2024”. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-02-19 
Skrivelse till kommunstyrelsen rörande beredning av investeringsbeslut samt beslut om 
borgensåtaganden 
 
Beslutet skickas till 
 
Revisionen  
Ekonomichef Åsa Nygren 
 
 
 
 


