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Val av justerare /

Fastställande av dagordning /



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att upphäva kommunfullmäktiges beslut 2020-06-15 § 92 
 
att utöka tidigare beslutad borgensram om 300 mnkr för projektet Etapp 5 Östra Piren 
till 430 mnkr. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 13 juni 2016 § 76 om att ge Karlshamnsfastigheter i 
uppdrag att genomföra hela Etapp 5 och beviljade samtidigt en borgensram om 300 
mnkr exkl. moms. Förprojekteringsfasen har dragit ut på tiden och nu fyra år senare, 
efter att anbud begärts in, uppskattas den totala projektkostnaden bli 430 mnkr 
inkluderande oförutsedda kostnader om 7,5 procent. 
 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2020-06-15 § 92 beslutades att utöka 
borgensramen för Karlshamnsfastigheter AB avseende Etapp 5 Östra Piren till 430 mnkr 
inklusive oförutsedda kostnader om 7,5 procent. 
 
Fråga har väckts huruvida ärendet beretts korrekt, varför kommunstyrelsen i strävan 
efter transparens kring förfarandet vill ges möjlighet att bereda ärendet på nytt. Tidigare 
beslut föreslås därmed upphävas för att på nytt hanteras. 
 
Beslutsunderlag 
 
Stadsvapnets beslut § 37/2020 
Karlshamnsfastigheters beslut § 52/2020 
Bilaga 1: Kalkyl KAFAB 
Bilaga 2: Framtidsbild NetPort KAFAB 
Bilaga 3: Konsekvensanalys KAFAB 
Protokollsutdrag KS § 158/2020 Utökning av borgensramen för Karlshamnsfastigheter AB 
Protokollsutdrag KF § 92/2020 Utökning av borgensramen för Karlshamnsfastigheter AB 
 
Yrkanden 
 
Magnus Gärdebring (M) yrkar bifall till förslaget samt anför att han önskar att få skrivelse 
inlämnad 2020-06-09 införd som anteckning i protokollet.  
 
Christel Friskopp (S) yrkar bifall till förslaget. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer förslaget under proposition och finner kommunstyrelsen besluta i 
enlighet med detsamma. 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

Protokollsanteckning 
 
Karlshamnsoppositionen konstaterar att den utökade borgensramen är oundviklig i det 
läge som vi befinner oss i nu. Vi har vid tidigare beslut yrkat på att man undersökte 
möjligheterna att ta in privat kapital eller sälja projektet till en privat entreprenör. 
Tidpunkten för då detta skulle vara möjligt har dock sedan länge passerats. Vi är kritiska 
mot den stora fördröjningen och fördyringen av projektet. 
 
Vi är mycket positiva till satsningen på NetPort Science Park men menar att 
konsertlokal, biografer och restaurang inte faller under konceptet. 
 
Vi ser brister i hanteringen av projektet och känner oro inför Karlshamns framtida 
ekonomi och investeringsutrymme och har därför vid dagens möte (KS 2020-06-09, 
sekr. ant.) väckt ett nytt ärende för att adressera några av de problem som detta beslut 
belyser. 
 
Beslutet skickas till 
 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Koncerncontroller Marie Nilsson 
Stadsvapnet i Karlshamn AB 
Karlshamnsfastigheter AB 
Förvaltningsrätten i Växjö ärende nr 3212-30 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 
kommun 2020-07-15 Dnr: 2020/1886 
 

 
 

Karlshamns kommun ∙  ∙ Karlshamns kommun 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00 

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsen 2020-07-23 162 
Kommunfullmäktige 2020-08-03  

 
 
Utökning av borgensram för Karlshamnsfastigheter AB 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att upphäva kommunfullmäktiges beslut 2020-06-15 § 92 
 
att utöka tidigare beslutad borgensram om 300 mnkr för projektet Etapp 5 Östra Piren 
till 430 mnkr. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 13 juni 2016 § 76 om att ge Karlshamnsfastigheter i 
uppdrag att genomföra hela Etapp 5 och beviljade samtidigt en borgensram om 300 
mnkr exkl. moms. Förprojekteringsfasen har dragit ut på tiden och nu fyra år senare, 
efter att anbud begärts in, uppskattas den totala projektkostnaden bli 430 mnkr 
inkluderande oförutsedda kostnader om 7,5 procent. 
 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2020-06-15 § 92 beslutades att utöka 
borgensramen för Karlshamnsfastigheter AB avseende Etapp 5 Östra Piren till 430 mnkr 
inklusive oförutsedda kostnader om 7,5 procent. 
 
Fråga har väckts huruvida ärendet beretts korrekt, varför kommunstyrelsen i strävan 
efter transparens kring förfarandet vill ges möjlighet att bereda ärendet på nytt. Tidigare 
beslut föreslås därmed upphävas för att på nytt hanteras. 
 
Beslutsunderlag 
 
Stadsvapnets beslut § 37.2020 
Karlshamnsfastigheters beslut § 52.2020 
Bilaga 1: Kalkyl KAFAB 
Bilaga 2: Framtidsbild NetPort KAFAB 
Bilaga 3: Konsekvensanalys KAFAB 
Protokollsutdrag KS § 158/2020 Utökning av borgensramen för 
Karlshamnsfastigheter AB 
Protokollsutdrag KF § 92/2020 Utökning av borgensramen för 
Karlshamnsfastigheter AB 

 
Beslutet skickas till 
 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Koncerncontroller Marie Nilsson 
Stadsvapnet i Karlshamn AB 
Karlshamnsfastigheter A 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 
 2020-07-15 Dnr: 2020/1886 

 

B
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Stadsvapnet i Karlshamn AB 
2020-06-08 

Sida 1(2) 

 

 

Plats och tid Karlshamns Hamn, klockan 13:30—15:10 

Beslutande Marie Sällström Ordförande (S) 
Johnny Persson Vice ordförande (S) 
Magnus Sandgren Ledamot (M) 
Håkan Abramsson Ledamot (SD) 
Mats Bondesson Ledamot (C) 
Bodil Frigren Ericsson Ledamot (L) 
Claes Jansson Ledamot (MP) 

Arbetstagar- 
representanter 

Glenn Olofsson, TCO  
Roger Bengtsson, LO 

  

Övriga Daniel Wäppling, VD  
Marie Nilsson, vice VD 
Åsa Nygren, ekonomichef  

 

Emma Håkansson, nämndsekreterare 
Mats Olsson, VD Karlshamns Hamn AB, § 31 
Anders Karlsson, ordförande Karlshamns Hamn AB, § 31 

 

Paragrafer §§ 29-38  

Utses att justera Johnny Persson 

Justeringsdatum  2020-06-10 

   
Sekreterare Emma Håkansson  
   
   
Ordförande Marie Sällström  
   
   
Justerande Johnny Persson  
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Stadsvapnet i Karlshamn AB 
2020-06-08 

Sida 2(2) 

 

§ 37 Karlshamnsfastigheter AB, Etapp 5 2020/1870 
 
Stadsvapnet i Karlshamn ABs beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
att överlämna ärendet till kommunfullmäktige för beslut. 
 
Sammanfattning 
 
Styrelsen ges aktuell information om ärendet för etapp 5 på Östra Piren. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
Karlshamnsfastigheter AB 
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PROTOKOLL

2020-05-16

Plats och Tid: Mötesrum Zambesi, Hus A,
Östra Piren 4/6 K.15.00-18.30
Även digital närvaro.

Närvarande: Andreas Saleskog Ordförande

Maria Hjelm Nilsson
Anders Nilsson

Theresia Bergdahl

Tommy Mikkelsen
Ulf Gustavsson
Ulf Ohlsson

Samuel Henningsson

Övriga: Stefan Nilsson
Eva Andersson

Utses att justera: Tommy Mikkelsen

Paragrafer ss 46 -s6

fusteringsdatum: 2A20-A6-fi

sid 1 av 1-4

Ka rlsha m nsfastig heter

Vice ordförande
Ledamot

Ledamot
Digital närvaro
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Digital närvaro
Adjungerad

VD
Ekonomiansvarig
Digital närvaro

Ytryr **nk'M,Sekreterare

Ordförande

Eva Andersson

as Saleskog

fusterande
Tommy M n
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PROTOKOLL sid 9 av L4

Ka rls ha m nsfastig heter

2020-06-16

$ 52 Emigranten l byggfas

Styrelsen beslutade

Att översända beslutet till ägaren, Stadsvapnet AB, för yttrancle
Att tillskriva kommunfullmäktige med begäran om en utökning av
borgensramen från 300 msek till430 msek..

*r
-7>/11



Sid: 1 (2) 
Nybyggnation av Etapp 5 på Östra Piren  

Bilaga 1 
 
 

 
 

Karlshamnsfastigheter AB 
Hamngatan 5, 374 35 Karlshamn 

 
 
 
Sammanfattande kostnads/intäktskalkyl (hyreskalkyl) för 
Emigranten 1 
 

 
Kalkylparametrarna har under april-20 kontrollerats och i viss mån justerats av Netports VD 
Samuel Henningsson (uppdragstagare) och Karlshamnsfastigheters VD Stefan Nilsson 
(uppdragsgivare). Det har även skett en genomgång med Kafabs auktoriserade revisor 
Anders Håkansson som konstaterar att som kalkylen ser ut i dag föranleder det ingen 
nedskrivningsdiskussion. Dock förbehåller sig revisorn att efter byggnationen står klar, 
erhålla en årlig genomgång för att kontrollera att kalkylen håller sig på rätt köl, framför allt 
vad avser uthyrningsgraden. Objektet förväntas stå inflyttningsklart i oktober-22. 
 
De relevanta nyckeltalen är följande. 

 Byggnaden ska vara fullt uthyrd (97%) efter 5år, dvs vid utgången av år 2027 

 Objektet går back i 5 år till en totalkostnad om 41,7 MSEK 

 Plusresultaten börjar komma in fr.o.m. 2027 och de ansamlade initiala förlusterna är 
”återbetalda” år 2032 (pay-back).  

 2033 beräknas vinsten bli 13 Mkr för att därefter öka med ca 1 MSEK/år 
 
Det bör särskilt noteras att 

 Ägare och dess bolag måste enas runt hur de fem första årens förluster ska 
hanteras/täckas upp 

 Estimerad hyresnivå bedöms plausibel, men kommer att utkristalliseras allt mer efter 
hand som hyresförhandlingar slutförs 

 Inga reinvesteringar finns inlagda i kalkylen, enbart sedvanligt underhåll 

 När ett objekt som det aktuella börjar generera vinster bör det övervägas att påbörja 
amorteringar, men det förutsätter att bolaget totalt sett genererar vinst 

 Amorteringstakten bör stämmas av mot likviditetsbehovet 
 

 
2020-06-02 
Karlshamnsfastigheter AB 
Stefan Nilsson 
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Sid: 2 (2) 
Nybyggnation av Etapp 5 på Östra Piren  

Bilaga 1 
 
 

 
 

Karlshamnsfastigheter AB 
Hamngatan 5, 374 35 Karlshamn 
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Sid: 1 (4) 
Nybyggnation av Etapp 5 på Östra Piren  

Bilaga 2 

 
 

 

En framtidsbild för NetPort Science Park och Karlshamn 

med respektive utan etapp fem 

Bakgrund 

Det som idag är NetPort Science Park har växt fram över en tjugoårsperiod och startade som 

ett projekt för strukturomvandling i Karlshamns kommun. Bakgrunden var att Karlshamn 

under många år minskat i både befolkningsmängd och succesivt blivit av med företag som inte 

ersatts av nya. Framtidstron var på väg att försvinna i näringslivet. Ett ömsesidigt värdefullt 

samarbete har skapats mellan kommun, högskola och näringsliv. Fram tills etableringen av 

NetPort Sceince Park fanns Högskolan bara i Karlskrona och Ronneby och hette då just 

Högskolan Karlskrona/Ronneby. I och med etableringen i Karlshamn bytte högskolan namn till 

Blekinge Tekniska Högskola, ett mycket viktigt steg för Karlshamn. 

För tjugo år sedan fanns inga kontorsfastigheter på Östra Piren, inga hyresgäster var 

kontrakterade, men trots det fanns det politiska modet och framsyntheten att ge 

Karlshamnsfastigheter i uppdrag att bygga på Östra Piren för det som sedermera blev NetPort 

Science Park. En framåtblickande satsning, en satsning på att skapa förutsättningar för nya 

verksamheter i Karlshamn, som bidrar till att bygga det nya samhälle vi ser idag och vara del 

av nya marknader. Resan har varit mycket framgångsrik och varit den viktigaste anledningen i 

omvandlingen till ett framåtriktat Karlshamn med ett vitaliserat näringsliv och en vändning till 

en positiv befolkningstillväxt. Nya etapper har vuxit fram. Sedan 6 år har det dock i princip 

varit fullt och utvecklingen med nya företag och tjänster har då stannat av. 

Behovet av att bygga etapp 5 är mycket stort för att en fortsatt positiv utveckling skall vara 

möjlig.  

 

Vad är en science park? (Så här beskriver vi oss som bransch) 

Det är viktigt att förstå att en Science Park inte är ett ”företagshotell”. Med avstamp i 

samhällets utmaningar och FN:s 17 globala hållbarhetsmål beskrivs hur science parks verkar 

och varför de är av oerhört stor vikt för Sveriges utveckling. Science parks har en roll som 

mötesplats, samverkansarena och katalysator för samhällsutveckling.  

Sveriges ca 30 science parks utgör en stor och viktig kontaktyta mellan näringsliv, akademi och 

samhälle. De stimulerande och utvecklande innovationsmiljöerna med spridning över hela landet är 

naturliga mötesplatser mellan människor, idéer, branscher och kunskap. Med sin triple helix-

förankring utgör de också en effektiv plattform för större innovations- och samverkansprojekt.  

Här skapas grogrunden för hållbara, konkurrenskraftiga och innovativa företag som är 

avgörande för Sveriges utveckling.   
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Sid: 2 (4) 
Nybyggnation av Etapp 5 på Östra Piren  

Bilaga 2 

 
 

 

Framtiden med etapp 5 och varför en utbyggnad behövs 

1. När projektet NetPort.Karlshamn startades 1 januari 2001 (det som lade grunden för det 
vi är idag) var huvudtanken att vi skulle arbeta med en strukturomvandling och 
komplettera det befintliga näringslivet med tjänstesektorn. Vid detta tillfälle fanns det 
380 personer anställda inom tjänstesektorn i Karlshamn. Den 31/12 2019 fanns det drygt 
1500 personer anställda i tjänstesektorn det vill säga en ökning med ca1120 personer på 
18 år.  
 

2. Karlshamn ligger inte nära någon större stad, det finns alltså ingen naturlig 
dragningskraft åt oss som det är till många kommuner nära större städer. Karlshamn 
borde statistiskt sett ha en negativ befolkningsutveckling. Att vi inte har det beror på 
flera historiska satsningar där NetPort Science Park har varit en av dessa. Förutsättningen 
för att växa är tillgången till expansiva lokaler för att utveckla science parken i.  
 

3. Karlshamns kommuns vision om 50 000 invånare, med attraktiva boendeområden som 
Janneberg/Duveryd, Stationsområdet och Sternö sjöstad bygger på att det finns växande 
företag och arbetsplatser i kommunen. Dagens 30+ are vill bo där det är attraktiv och 
väljer sedan sin arbetsplats. 50+are flyttar/flyttade dit arbete fanns. Etapp 5 kommer att 
medge företag att ordna arbetsplatser i en kreativ miljö därför att folket finns här. Att 
sedan kunna bo i Sternö sjöstad och ta båten till jobbet är nästan omöjligt att misslyckas 
med. 
 

4. Nuvarande etapper har dragit till sig flera företag som expanderar och som idag är 
belägna på NetPort Science Park. Karlshamns geografiska placering mellan Kristianstad 
och Karlskrona gör att upptagningsområdet omfattar 250 – 300 000 invånare, vilket gör 
etableringar intressanta. Kunskap- och tjänsteföretag väntar inte på att någon skall 
bygga, man etablerar sig där möjligheterna för etablering finns.  
 

5. Etapp 5 är tänkt att vara den möjliga lokaliseringen av innovationskontor för större 
företag i regionen. Företag som Södra, AAK, Volvo och Volvo-kopplade företag med flera. 
Det är en tydlig utveckling bland flera av Sveriges andra 30 science parks-miljöer att 
befintliga större företag därigenom också utvecklas och blir kvar.  
 

6. BTH har som mest härbärgerat 300 – 350 studenter i befintliga lokaler. Den nysatsning 
som görs i dag möjliggör minst 500 - 600 studenter om 5–7 år.  
 

7. Ett Karlshamn som arbetar för 50 000 invånare behöver också kunna erbjuda faciliteter 
inom kulturområdet. En konsertlokal som kommer att kunna erbjuda akustisk musik, 
samt två toppmoderna biosalonger förstärker det kulturella utbudet som kommunens 
invånare kommer att efterfråga.  
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Sid: 3 (4) 
Nybyggnation av Etapp 5 på Östra Piren  

Bilaga 2 

 
 

 
 

8. Karlshamn borde inte haft den utveckling som vi haft rent statistiskt, men vi växer därför 
att vi bestämt oss för att växa och utvecklas. Av de 30-tal science parks som finns i 
Sverige är Karlshamn är den kommun med minst antal invånare, men där Science Parken 
kanske haft störst betydelse. (Vi genomgick en granskning 2019 med Kista, Linköping och 
Västerås, vi är i samma division innehållsmässigt som dessa).  
 

9. BBI har funnits i 15 år och varit verksam i Karlshamn sedan starten. Genom åren har det 
bildats ett 45 tal företag i Karlshamn med ca 150 anställda. På NetPort Science Park finns 
det idag 9 av de 45 företagen, dessa företag har ca 120 anställda. Just nu kan vi inte ta 
emot fler företag eftersom det är fullt i etapp 1–3.  
 

10. Den utveckling som NetPort Science Park har fått bidra med är enligt utomstående 
bedömare imponerande. Karlshamn har satts på den svenska innovationskartan och är 
något som andra förhåller sig till. NetPort Science Park arbetar med utveckling och 
framtid, att stanna upp och säga att vi är nöjda är en risk som är betydligt större än att 
bygga vidare. Att vara nöjd är det samma som att påbörja resan mot slutet. Status que 
finns inte i utvecklingsvärlden. Stagnation har en tendens att bita sig fast. Sedan många 
år så snurrar utvecklingens hjul och de får aldrig stanna.  
 

11. Planerna på etapp 5 har funnits sedan 2010, under 10 år har det visionerats, planerats, 
investerats och marknadsförts. Mentalt så är både människor och företagare i det nya 
etapp 5. Att inte fullfölja skulle betyda att lika positivt som framtidstron är, lika negativt 
skulle ett framflyttat eller nedlagt projekt bli. Karlshamn vill ju vara den expansiva staden 
mitt i länet.   
 

12. I samarbete med biografen utvecklas en miljö som är unik i norra Europa för bearbetning 
av film och mixning av Dolby Atmos ljud i fullskalig biosalong. BTH ljud-utbildning och 
forskning inom medieteknik får unika fördelar mot andra lärosäten till följd av 
biosalongerna och möjligheten att bedriva forskning och utbildning där. Denna satsning 
är högt upp på BTH:s prioriteringslista för att stärka BTH i Karlshamn.  

 

Vad händer om vi inte bygger etapp 5? 

 Det är sedan många år fullt på NetPort. Om vi inte bygger etapp 5 så kommer vi inte 
att kunna få några nya företag i vår Science Park. 
 

 Många av företagen på NetPort Science Park växer och har succesivt utökat med 
större lokaler. Om vi inte utökar lokalmöjligheter kommer med stor säkerhet ett 
flertal lämna pga bristen på lokaler. Flera av dessa har som krav/affärsidé att finnas 
på en Science Park. Stor risk att de då flyttar från kommunen till Karlskrona eller 
Kristianstad/Malmö. 
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Sid: 4 (4) 
Nybyggnation av Etapp 5 på Östra Piren  

Bilaga 2 

 
 

 
 

 BTH planerar en nysatsning i Karlshamn med nya program, mm. Om inte etapp 5 
byggs är det stor risk att denna satsning inte blir av då den bla har koppling till nya 
konsertlokalen med Dolby-ljud, mm. Men också att de inte kan expandera med fler 
studenter.  Kan leda till att BTH då väljer lämna Karlshamn då utvecklings- och 
expansionsmöjlighet försvinner. 
 

 Det är en mycket stor uppslutning från näringslivet för att etapp 5 skall byggas. Om 
det nu fördröjs kommer vi få en mycket stor frustation och en svekdebatt som 
kommer bli negativ för Karlshamns näringsliv och framtidstron på Karlshamn. 
 

 Bygget av etapp 5 är starkt sammankopplat till etableringen av Stärnö Sjöstad. 
Troligen kommer många av de framtida Karlshamnarna både arbeta på etapp 5 och 
bo i Stärnö Sjöstad och vara den kombinationen (som är unik i Sverige) som gör att 
man kommer flytta hit. Utan etapp 5 tappas den effekten helt och hållet vilket leder 
till att vi tappar både invånare och arbetstillfällen och gör Stärnö sjöstad mindre 
intressant. 
 

 Det är mestadels professionella ”nejsägare” som är negativa till att Karlshamn 
fortsätter expandera. De yngre och de i arbetsför ålder vill tvärtom ha utveckling och 
möjlighet till arbetstillfällen i staden.  
 

 Om etapp 5 skjuts upp har vi investerat ytterligare stora pengar i något som inte 
fullföljs vilket kommer att få stora negativa konsekvenser för hur Karlshamn 
uppfattas både i och utanför staden. 

 

Karlshamn 2020-05-15 

NetPort Science Park 

Samuel Henningsson 

VD 
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Sid: 1 (1) 
Nybyggnation av Etapp 5 på Östra Piren  

Bilaga 3 
 

 
 

Karlshamnsfastigheter AB 
Hamngatan 5, 374 35 Karlshamn 

 
 
 

Konsekvensanalys från Karlshamnsfastigheter avseende projekt Emigranten 
 

 
VD har på styrelsens uppdrag presenterat en konsekvensanalys i punktform utan att anlägga några 
värderingar. Rubrikerna var  
 

 Avsluta projektet 

 Uppskjuta beslutet 

 Sälja projektet 

 Fullfölja projektet 
 
Styrelsen hade en extrainsatt beredning in plenum den 19 maj och efter det att alla sju ledamöter 
sagt sin mening kunde konstateras att det till sist förelåg konsensus om att projekt Emigranten 
(etapp 5) ska fullföljas. Detta under förutsättning att ägaren inte har några avgörande invändningar 
eller att kommunfullmäktige inte beslutar i enlighet med bolagets förslag. Bolaget äskar en utökning 
av projektets borgensram från 300 Mkr till 430 Mkr. 
 
Förslag ”Sälja projektet” kom inte ens upp till behandling. 
 
Det sämsta alternativet bedömdes det vara att åter igen skjuta på projektet med åtföljande nya 
kostnader för ny upphandlingsomgång, nedskrivningsproblematik och imageförluster mot alla 
intressentgrupper.  
 
Tydligaste konsekvenser såg man vid ett nedläggningsbeslut. Då skulle man få direktnedskriva alla 
nedlagda kostnader, vilket med momseffekter skulle landa på ca 135 Mkr. Med andra ord en dyrköpt 
förgävesprojektering. Prestigeförlusten skulle bli enorm och framtidstron skulle få sig en allvarlig 
törn. Därtill påtalades faran med hur BTH skulle reagera.  
 
Således återstod det sista alternativet med att fullfölja projektet. Konstaterades att kalkyler, liksom 
budgetar, i vissa delar endast är kvalificerade gissningar. De parametrar som mest påverkar kalkylen 
identifierades som ränteutveckling, priskänslighet och uthyrningsgrad, vilket till stor del hänger 
samman med vid varje tillfälle rådande konjunkturläge. Som alltid handlar det om att hantera risker 
och möjligheter på ett professionellt sätt.  
 
Vinstmöjligheterna med projektet är tvådelade. Dels fastighetsobjektet som sådant. Här visar 
kalkylen på stora vinstmöjligheter på sikt, vinster som även kommer resterade fastighetsbestånd till 
del. Den andra delen handlar om konceptet Netport Science Park som ger en liten stad som 
Karlshamn förbättrade möjligheter att stimulera näringslivet och i dess förlängning, 
befolkningsökning/ökat skatteunderlag. Netports roll beskrivs mer utförligt av dem själva i bilaga 3.    
 

 
2020-06-02 
Karlshamnsfastigheter AB 
Stefan Nilsson 
VD 

18



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2020-06-09 

Sida 1(3) 

 

 

Plats och tid Digitalt sammanträde via Netpublicator, klockan 15:00--15:30 

Beslutande Per-Ola Mattsson Ordförande (S) 
Magnus Gärdebring 2:e vice ordf (M) 
Mats Dahlbom 1:e vice ordf (C) 
Charlott Lorentzen Ledamot (MP) 
Elin Petersson Ledamot (M) 
Marie Sällström Ledamot (S) 
Magnus Sandgren Ledamot (M) 
Christel Friskopp Ledamot (S) 
Björn Tenland Nurhadi Ledamot (SD) 
Marco Gustavsson Ledamot (C) 
Bodil Frigren Ericsson Ledamot (L) 
Annika Westerlund Ledamot (S) 
Tommy Larsson Ledamot (V) 
Britt Jämstorp Ledamot (KD) 

Tjänstgörande 
ersättare 

  ersätter  
Leif Håkansson (S)  Andreas Saleskog (S)  

Närvarande 
ersättare 

Sofie Ekenberg (C)  
Jan Bremberg (S)  
Ulf Ohlsson (M)  
Claes Jansson (MP)  
Jan-Åke Berg (S)  
Emanuel Norén (L)  
Lena Sandgren (S)  
Johnny Persson (S)  
Lars-Olof Larsson (KD)  

Övriga Kommundirektör Daniel Wäppling 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Kommunsekreterare Miki Tomita Larsson 

 

Paragrafer §§ 152-159  

Utses att justera Marie Sällström (S) 

Justeringsdatum  2020-06-11 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2020-06-09 

Sida 2(3) 

 

Sekreterare Miki Tomita Larsson   
   
Ordförande …………………………………………  
 Per-Ola Mattsson  
   
Justerande ………………………………………… 

Marie Sällström 
 

 
 
 
Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen 

Beslutsdatum: 2020-06-09 

Tillkännages fr.o.m.: 2020-06-11 

Tillkännages t.o.m.: 2020-07-02 

Protokollet förvaras: Rådhuset 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2020-06-09 

Sida 3(3) 

 

 
§ 158 Utökning av borgensramen för Karlshamnsfastigheter AB 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att utöka tidigare beslutad borgensram om 300 mnkr för projektet Etapp 5 Östra Piren till 
430 mnkr. 
 
Röstförklaringar 
 
Magnus Gärdebring (M) anmäler en skriftlig röstförklaring (protokollsbilaga 1). 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 13 juni 2016 § 76 om att ge Karlshamnsfastigheter i 
uppdrag att genomföra hela Etapp 5 och beviljade samtidigt en borgensram om 300 
mnkr exkl. moms. Förprojekteringsfasen har dragit ut på tiden och nu fyra år senare, 
efter att anbud begärts in, uppskattas den totala projektkostnaden bli 430 mnkr 
inkluderande oförutsedda kostnader om 7,5 procent. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-06-08 
Underlag inför styrelsebeslut i KAFAB; 

1. Tjänsteskrivelse från KAFAB 
2. Bilaga 1, Kalkyl KAFAB 
3. Bilaga 2, Framtidsbild Netport KAFAB 
4. Bilaga 3, Konsekvensanalys KAFAB 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2020-06-15 

Sida 1(3) 

 

 

Plats och tid Rådhussalen, klockan 17:00—18:00  

Beslutande Marie Sällström Ordförande (S)  
Gertrud Ivarsson 1:e vice ordf (C)  
Per-Ola Mattsson Ledamot (S)  
Annika Westerlund Ledamot (S)  
Leif Håkansson Ledamot (S)  
Monika Nobach Ledamot (S)  
Jan Bremberg Ledamot (S)  
Jan-Åke Berg Ledamot (S)  
Lena Sandgren Ledamot (S)  
Marco Gustavsson Ledamot (C)  
Mats Dahlbom Ledamot (C)  
Charlott Lorentzen Ledamot (MP)  
Magnus Gärdebring Ledamot (M)  
Elin Petersson Ledamot (M)  
Magnus Sandgren Ledamot (M)  
Magnus Arvidsson Ledamot (M)  
Catarina Flod Ledamot (M)  
Ulf Ohlsson Ledamot (M) Ej § 92 
Anna Arild  Ledamot (M) § 92 
Emanuel Norén Ledamot (L)  
Britt Jämstorp Ledamot (KD)  
Björn Tenland Nurhadi Ledamot (SD)  
Görgen Lennarthsson Ledamot (SD)  Ej § 80 
Ulrika Berggren Ledamot (SD)  
Tommy Mikkelsen Ledamot (SD) Ej § 92 
Tommy Larsson Ledamot (V)  

Tjänstgörande 
ersättare 

  ersätter  
Jonas Lingvärn (SD)  Gudrun Johansson (SD)   
Margaretha Lennarthsson (SD)  Tommy Mikkelsen (SD) § 92 

Övriga Daniel Wäppling, kommundirektör  
Miki Tomita Larsson, kommunsekreterare  
Anna Persson, utredare  

Paragrafer §§ 70-92  

Utses att justera Jan-Åke Berg (S) och Magnus Arvidsson (M) 

Justeringsdatum  2020-06-18 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2020-06-15 

Sida 2(3) 

 

Sekreterare Miki Tomita Larsson  
   
Ordförande …………………………………………  
 Marie Sällström  
   
Justerande ………………………………………… 

Jan-Åke Berg (S)  
………………………………………… 
Magnus Arvidsson (M) 

 
 
 
Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Kommunfullmäktige 

Beslutsdatum: 2020-06-15 

Tillkännages fr.o.m.: 2020-06-22 

Tillkännages t.o.m.: 2020-07-13 

Protokollet förvaras: Rådhuset 

_____________________________________________________________________ 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2020-06-15 

Sida 3(3) 

 

 
§ 92 Utökning av borgensramen för Karlshamnsfastigheter AB 2020/1886  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att utöka tidigare beslutad borgensram om 300 mnkr för projektet Etapp 5 Östra Piren till 
430 mnkr. 
 
Ulf Ohlsson (M) och Tommy Mikkelsen (SD) anmäler jäv och deltar inte i 
handläggningen av ärendet. 
 
Röstförklaringar 
 
Magnus Gärdebring (M) anmäler en skriftlig röstförklaring (protokollsbilaga till § 92). 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 13 juni 2016 § 76 om att ge Karlshamnsfastigheter i 
uppdrag att genomföra hela Etapp 5 och beviljade samtidigt en borgensram om 300 
mnkr exkl. moms. Förprojekteringsfasen har dragit ut på tiden och nu fyra år senare, 
efter att anbud begärts in, uppskattas den totala projektkostnaden bli 430 mnkr 
inkluderande oförutsedda kostnader om 7,5 procent. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-06-08 
Underlag inför styrelsebeslut i KAFAB; 

1. Tjänsteskrivelse från KAFAB 
2. Bilaga 1, Kalkyl KAFAB 
3. Bilaga 2, Framtidsbild Netport KAFAB 
4. Bilaga 3, Konsekvensanalys KAFAB 

 
Yrkanden 
 
Per-Ola Mattsson (S), Magnus Gärdebring (M) och Britt Jämstorp (KD) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag till beslut föreligger och 
finner kommunfullmäktige besluta enligt det. Ordförande godkänner Magnus 
Gärdebrings (M) begäran om att bilägga en röstförklaring till kommunfullmäktiges 
protokoll.  
 
Beslutet skickas till 
 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Koncerncontroller Marie Nilsson 
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