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Kommunstyrelsen 2014-04-22 

§ 85 2013/2990 

Taxeöversyn Väggabadet 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullm1lktige att ändra Väggabadels taxa enligt 
följande 

att taxan ska gälla för utomhusbad och inomhusbad 

att taxan för ett årskort på Väggabadet för vuxna uppgår till l 800 kr 

att taxan för ett årskort på Väggabadet för pensionärer fram till 13:00 uppgår till 
l 400 kr 

att taxan för ett årskort på Väggabadet för barn (3-9 år) uppgår till 700 kr 

108 

att införa en grupprabatt på Väggabadet till sällskap för fem personer eller fler där priset 
sätts till 16 kr för barn mellan 3-9 år, 3 3 kr för ungdomar mellan l 0-17 år och 
pensionärer samt 50 kr för vuxna 

att pensionärsrabatten gäller för Väggabadels hela öppettid 

att taxorna ska träda ikraft från och med 2014-10-01. 

Sammanfattning 

Fritidsnämnden föreslår ändringar i Väggabadels taxor. 

Väggabadet har varit i drift i drygt två år sedan nyöppnandet och en översyn av taxorna 
gentemot allmänheten behöver göras. 

Under dessa två år har det visat sig att drifts- och personalkostnaderna har ökat 
väsentligt gentemot de beräkningar som gjordes inför ombyggnaden. Vid en jämförelse 
av taxorna med andra liknande anläggningar i regionen, Kaskad i Tingsryd och 
Holjebadet i Olofström, så visar det sig att Väggabadels taxor är ungefår desamma eller 
i vissa fall betydligt lägre. Den stora skillnaden mellan anläggningarna är att Väggabadet 
kan erbjuda utomhusbad sommartid. 

Beslutsunderlag 

• Fritidsnämndens protokoll2014-03-21 § 25 
• Kommunstyrelsen arbetsutskott protokoll 2014-04-08 § 72. 



KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 17 (031) 

F1'itidsnärnnden 

FN§ 025 

Taxeöversyn Vaggabadet 

Fritidsnämndens beslut 

2014-03-21 

Do_t'f:/~.7 '1 o 
6/.jJ) to l (U 7 

2013/2990 

att fåneslå kommunfullmäktige ändra Väggabadels taxa enligt foljand.e: 

att taxan ska gälla för utomhusbad och inomhusbad 

att taxan för ett årskort på Väggabadet for vuxna uppgår till l 800 kr 

att taxan for ett årskort på Väggabadet for pensionärer fram till 13:00 clppgår tifl l 400 kr 

att taxan för ett årskort på Väggabadet for barn (3-9 år) uppgår till 700 kr 

att intora en grupprabatt på Väggabadet ti!I sällskap for fem personer eller fler där priset 
sätts tilll6 kr for barn mellan3-9 år, 53 kr for ungdomar mellan 10-17 år och pensionärer 
samt 50 kr for vuxna 

att pensionärsrabatten gäller for Väggabadels hela öppettid 

att taxorna ska träda ikraft från och med hösten 2014 

Sammanfattning 

Väggabadet har varit i drift i drygt två år sedan nyöppnandet och en översyn av taxorna 
gentemot allmänheten behöver göras. 

Under dessa två år har det visat sig att drifts- och personalkostnaderna har ökat väsentligt 
gentemot de beräkningar som gjordesinfor ombyggaaden. Vid en jämforelse av taxorna 
med andra liknande anläggaingar i regionen, Kaskad i Tingsryd oeh Holjebadet i 
Olofström, så visar det sig att Vägglibadets tax.or är ungefår desamma eller i vissa fall 
betydligt lägre. Den stora skillnaden mellan anläggningarna är att Väggabadet kan 
erbjuda utombusbad sommartid. 

Beslutsunderlag 

• Skrivelse från foreningskonsulent Peter Larsson och simhalls±oteståudare Camilla 
Anderss.on daterad 2014-02-21 

Protokollet ska sidekas till 

Kotrnnmifulhnäktige 
Föreningskonsulent Peter Larsson 
Simhallsforeståndare Cam!lla Andersson 
Beslutsuppföljning(t/ ~ 

!PÖ 



Karlshamn 14022 I 

Taxeöversyn Väggabadet 

Väggabadet har varit i drift i drygt två år sedan nyöppnandet och en oversyn 
av taxorna gentemot allmänheten behöver göras. 

Under dessa två år har det visat sig att drifts· och personalkostnaderna har 
okat väsentligt gentemot de beräkningar sotl:! gjordesinfår ombyggnaden, Vid 
enjämfotelse av taxorna med andt"a liknande anläggningar i regionen, Kaskad 
i Tingsryd och Holjebadet i Olofström, så visar det sig att Väggabadels taxor 
är ungefår desamma eller i vissa fall betydligt lägre. Den stora skillnaden 
mellan anläggningarna är att Väggabadet kan erbjuda utomhusbad so.mmartid. 

Inträdet for en vnxen är for närvarande 60 kr i alla de tre baden. På 
Väggabadetgår pensionärer och ungdomar mellan l 0-17 in fOr 40 kr. Barn 
mellan 3-9 år kostar 20 kr. Kaskad och Holjebadet har inga specialtaxor for 
pensionärer men på Hol j ebadet kostar det 45 kr for ungdomar mellan l 0-17 år 
samt 35 kr for barn mellan O-lO år. På Kaskad kostardet 45 kr for bam och 
ungdomar mellan 3-17 år. Under 2 år går bamen in gratis med forlider på 
både Väggabadet och Kaskad. 

Ett årskort pä Väggabadet kostar i dagsläget l 600 kr för Vl.rxna. Ett bad i 
veckan under de 50 veckor pet år som badet är öppet ger en kostnad om 32 kr 
per besök. For pensionärer iir kostnaden 1 200 kr om man kommer till badet 
fore klockan 13:00 vilket ger en kostnad om 24 kr per bad vid ett besökper 
vecka. F ör ungdomar är kostnaden l 000 kr per år vilket ger en kostnad på 20 
kr per besökper vecka. Idag fi.nns inget årskort for bam på Väggabadet 
medans det erbjuds på såväl Holjebadet som Kaskad. 

Simskolan kostar i dagsläget 400 kr per barn och grupp. På Kaskad kostar det 
700 kr och i Holjebadet 750 kr. Att alla barn lär sig simma är essentiellt i 
dagens satnhälle och att hålla prisema så låga sommöjligt är darfår av vikt. så 
att så många föräldrar som möjligt har råd och möjlighet att sätta sina barn i 
simskolan. Avgiften för simskolan i Väggabadet täcker de kostnader som 
undervisningen medfår och med samhällsvärdet i beaktande anser 
fritidsenheten att det är viktigt att taxan får simskaleundervisning inte hojs. 

Fritidsenheten anser att taxorna i Väggabadet ligger på en rimlig nivå men 
fareslår en justering vad det gäller årskorten där Karlshamns kommun ligger 

Kartshamns kommun • Samhllllsbyggna:dslörvaltningen • Fritidsenheten 
Rådhuset· 374 81 Karlshamn· Tel +46 454-810 00 ·Fax +46 454-812 07 

E-post: fritid@karlshamn.se · Hemsida: http://www.karlshamn.se 



lägre änjämforda anläggningar trots ett större utbud. Detta medfOr att det 
finns utrymme for en laxejustering från l 600 kr till l 800 kr for \/Uxna, fi·ån 
l 200 kr till l 400 kr fdr pensionärer fdre klockan 13 :00 och frän J 000 kr till 
l 400 kr för ungdomar. Att pensionärer och ungdomar betalar samma pris for 
årskorten fdrefaller rimligt då de betalar samma avgift for ett enskilt bad. 

Fritidsenheten fdreslår också att det införs en familje- och grupprabatt for 
sällskap på fem personer eller fler. För dessa sällskap skulle priset per person 
bli 50 kr fOr \/Uxna, 33 kr för ungdomar mellan l 0-17 är samt pensionärer och 
16 kr får barn mellan 3-9 år. 

Fritidsenheten anser också att det finns utrymme att ta bort tidsbegränsningen 
13:00 på pensionärsrabatten och istället låta pensionärerna gå in till samrna 
pris under hela öppettiden. 

Fritidsenheten anser också att det finns skäl att infåra ett årskort fOr bam (3-9 
år). Då dessa betalar hälften av vad ungdomar och pensionärer (före kll3:00) 
gör så är en rimlig sl.llllma hälften av vad deras årskort kostar, det vill säga 
700 kr. 

Fritidsenheten tOreslår fritidsnämnden att f6reslå kommunfullmäktige 
att ändra taxorna för Väggabadet enligt följande: 

att taxan fOr ett årskort på Väggabadet for vuxna uppgår till l 800 .kr. 

att taxan for ett årskort på Väggabadet for pensionärer fram till kl 13 :00 
uppgår till 1 400 kr. 

att taxan fOr ett årskort på Väggabadet for ungdomar uppgår till 1 400 kr. 

aft taxan får ett årskort på Väggabadet for barn (3-9 år) uppgår till 700 kr. 

att infOra en familje~/gmpprabatt på Väggabadet till sällskap över fem 
personer där priset sätts till 16 kr for barn mellan 3-9 år, 33 .kr får ungdomar 
mellan 10-17 år och pensionärer samt 50 kr får vuxna. 

att pensionärsrabatten gäller fOr Väggabadels hela öppettid. 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRV AL TNINGEN 
Fritidsenheten 

Peter Larsson 
Föreningskonsulent 

Camilla Andersson 
Simhallsföreståndare 



Väggabadet Kaskad Holjebadet 
Vuxen 60 Vuxen 60 (55) Vuxen 60 
Pensionär före 13 40 
Ungdom 10·17 40 Barn/Ungdom 3-17 45 (40) Ungdom 10-17 45 

Barn 3-9 20 Barn 0·9 35 
0-2 o 0·2 o 

12mån/6mån.L~ 

Årskort Vuxen 1600 Årskort alla tider 1900(1700) Årskort Vuxen 00/1000 
Årskort pens. Före 13 1200 Årskort före 15 1700 
Årskort Ungdom 1000 Årskort Ungdom 950/650 
Årskort barn Årskort barn (1100). Årskort barn 750/SDO 
12-kort Vuxen 600 10·kort Vuxen 490 (440) 12-kort Vuxen 600 
12-kort Pens. Före l3 400 10 kort Barn 350 (320) 
12-kort ungdom 400 12:-kort ungdom 400 
12-kort barn 200 12-kort barn 350 
Re lax 60+30 
Relaxpoint 60 

Simskola 400 Simskola 700 Simskola 750 
Babysim 750 Babysim 700 Babysim 800/750 

Paranteserna är 2013 års priser 

Årskort 2013 Antal Höjning Extra intäkt 
Vuxen 188 200 37 600 
Pensionärer 35 200 7 000 
Ungdomar 16 400 6400 

51000 
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Kommunstyrelsen 2014-04-22 

§ 86 2014/1227 

Motion om byggande av nya särskilda boenden i kommunen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

att avslå motionen med hänvisning till fullmäktiges beslut om Boende för äldre på egna 
villkor och KABO:s och omsorgsnämndens yttranden. 

Sammanfattning 

Lars Jeppsson (K) har lämnat en motion angående fler särskilda boenden i kommunen 
och yrkar att kommunfullmäktige beslutar att utreda och projektera för minst ett särskilt 
boende i kommunen. 

Motionen har överlämnats till omsorgsnämnden och Karlshamnsbostäder för yttrande. 
Omsorgsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 
Omsorgsnämnden har tillsammans med Karlshamnsbostäder ett uppdrag att arbeta med 
bl. a. utvecklingen av "bostäder för äldre på egna villkor". I det uppdraget ingår att se 
över behovet av antalet bostäder i särskilt boende. I yttrandet redovisas planerad om
och tillbyggnad av ÖstraJycke samt diskussion om ombyggnader av Pers gård. Vidare 
redovisas att möjligheterna till utökad andel trygghetsbostäder i anslutning till de 
särskilda boendena undersöks. 

Beslutsunderlag 

• Motion (K) 
• Omsorgsnämndens protokoll2013-12-16 § 181 
• Karlshamnsbostäder AB yttrande 20 I 4-03-23 
• Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll2014-04-08 § 73. 

Yrkande 

Anders Englesson (MP) - med instänunande av J ens Henningsson (V) - yrkar bifall till 
motionen. 
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Kommunstyrelsen 2014-04-22 

Proposition 

Ordföranden ställer proposition mellan arbetsutskottets förslag och Anders Englesson 
(MP) yrkande och finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med 
arbetsutskottets förslag. 



Motion angående byggandet av nya särskilda boenden i kommunen. 

Vi blir allt fler i det här landet som uppnår en högre ålder. Det gör att kraven på antalet platser 

på särskilda boenden ökar. Framförallt upplever många det att det är väldigt svärt att få en 

plats när man fortfarande är intellektuellt frisk men kroppen vägrar göra tjänst. För dessa 

åldringar blir hemmet många gånger mer ett fångels e än en borg. Ensamheten är här ett stort 

problem. Vi i Kommunistiska Partiet anser att det behöver byggas flera särskilda boenden för 

dem1a kategori åldringar i de olika kommundelarna. Detta kanske inte kan göras på en gång 

men det måste sätta igång snarast då behoven är stora. 

Yrkande: 

att kommunfullmäktige beslutar att utreda och projektera för minst ett särskilt boende i 

kommunen enligt ovan angivna behov. 

För Kommunistiska Partiets fullmäktigegrupp 

t~ ;7; ""'7 ~ . ..• ·.(..w!\.,f) .. . j,", ... :-'~ ... ,.,.,.,.-
// " 

Lars J eppsson 



KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 11 214 

Omsorgsnämnden 2013-12-16 

§ 181 2013/741 

Motion angående byggande av nya särskilda boenden i kommunen 

Omsorgsnämndens beslut 

att ställa sig bakom framtaget svar på motion om byggande av nya särskilda 
boenden i kommunen samt 

att foreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 

Reservationer 
Christel Englesson (MP) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning 
Kommunistiska Partiet har länmat en motion angående byggandet av nya 
särskilda boenden i kommunen. Motionären framfor bland annat att det 
behöver byggas fler särskilda boenden i de olika kommundelarna och yrkar 
därfor på att kommunfullmäktige beslutar att utreda och projektera for minst 
ett särskilt boende i kommunen. 

Omsorgsforvallningen har tillsammans med Karlshamnsbostäder tagit fram 
ett gemensamt yttrande på aktuell motion. 

Omsorgsnämnden tillsammans med Karlshamnsbostäder har ett uppdragfrån 
Kommunfullmäktige att arbeta med bl. a. utvecklingen av ''bostäder för äldre 
på egna villkor". I det uppdraget ingår att se över behovet av antalet bostäder 
i särskilt boende. Samtidigt är boendet för äldre, vari särskilt boende ingår, en 
omsorgs- och boendefråga som fordrar helhetsperspektiv. Detta 
helhetsperspektiv med starkt brukarperspektiv genomsyrar detta arbete. 

Just nu pågår en intensiv planering av om- och tillbyggnaden av Östralycke, 
som är ett av kommunens särskilda boenden Diskussioner pågår om 
möjligheten till ombyggnader av Persgård Allt inom ramenför det 
kommunfit!lmäktigeuppdrag som beslutats. I uppdraget ingår också att i 
Översiktsplanen avsätta markför äldres olika boendeformer. Samtidigt kan 
konstaterats att Karlshamn procentuellt skapat bland de flesta trygghets/ 
seniorbostäderna i landet. En annan boendeform som i än större utsträckning 
bör tillskapas. 

Karlshamn är också avvikande på så sätt att kommunen inte demonterat de 
särskilda boendena utan fortsatt att utveckla dessa. 
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Omsorgsnämnden 2013-12-16 

Forts§ 181 2013/741 

Motion angående byggande av nya särskilda boenden i kommunen 

Yrkanden 
Christel Englesson (MP) yrkar bifall till motionen. 
Ordfårande Christel Friskopp (S)- med instämmande av !rene Ahlstrand-Mårlind 
(M) - yrkar avslag till motionen i enlighet med framtaget forslag. 

Beslutsgång 
Ordforanden ställer proposition på sitt fårslag och Christel Englessons yrkande och 
finner att omsorgsnämnden bifaller ordforandens forslag. 

Beslutsunderlag 
Missiv: Motion angående byggande av nya särskilda boenden i kommunen, 
2013-12-05. 
Yttrande med anledning av inkommen motion angående byggande av nya 
särskilda boenden i kommunen, 2013-12-05. 
Motion från Kommunistiska Partiets fullmäktigegrupp, 2013-11-04. 

Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige 



YTTRANDE 
2013-12-05 

l (l) 

Yttrande med anledning av inkommen motion angående byggande av nya 
särskilda boenden i kommunen 

Kommunistiska Partiet har lämnat en motion angående byggandet av nya 
särskilda boenden i kommunen. Motionären framfår bland annat att det 
behöver byggas fler särskilda boenden i de olika kommundelarna och 
yrkar därfår på att kommunfullmäktige beslutar att utreda och projektera 
fcir minst ett särskilt boende i kommunen. 

Omsorgsförvaltningen har tillsammans med Karlshamnsbostäder tagit 
fram ett gemensamt yttrande på aktuell motion. 

Omsorgsnämnden tillsammans med Karlshamnsbostäder har ett uppdrag från 
Kommunfullmäktige att arbeta med bl. a. utvecklingen av "bostäder fcir äldre på 
egna villkor". I det uppdraget ingår att se över behovet av antalet bostäder i 
särskilt boende. Samtidigt är boendet får äldre, vari särskilt boende ingår, en 
omsorgs- och boendefråga som fordrar helhetsperspektiv. Detta 
helhetsperspektiv med starkt brukarperspektiv genomsyrar detta arbete. 

Just nu pågår en intensiv planering av om- och tillbyggnaden av Östralycke, som 
är ett av kommunens särskilda boenden. Diskussioner pågår om möjligheten till 
ombyggnader av Pers gård. Allt inom ramen får det kommunfullmäktigeuppdrag 
som beslutats. I uppdraget ingår också att i Översiktsplanen avsätta mark får 
äldres olika boendeformer. Samtidigt kan konstaterats att Karlshamn 
procentuellt skapat bland de flesta trygghets/ seniorbostäderna i landet. En annan 
boendeform som i än större utsträckning bör tillskapas. 

Karlshamn är också avvikande på så sätt att kommunen inte demonterat de 
särskilda boendena utan fortsatt att utveckla dessa. 

Bert-Inge Storck 
VD 
Karlshamnsbostäder 

Doris Zetterqvist 
Verksamhetschef 
Särskilt boende 

Annelie Myrbeck 
Förvaltningschef 
Omsorgsförvaltningen 

Karlshamns Kommun • Omsorgsförvaltningen 
Rådhuset • Besöksadress Kungsgatan 27 • 374 81 Karlshamn· Tfn 0454-817 00 ·Fax 0454-817 60 

E-post: omsorg@karlshamn.se · Internet: www.karlshamn.se 
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Yttrande om motion "angående byggande av särskilda boenden i 
kommunen" 

I en motion har Lars J eppson (Kp) motionerat om flera särskilda boenden i kommunen. 

Karlshamnsbostäder tillsammans med omsorgsnämnden har ett kontinuerligt samarbete vad 
gäller bostäder for äldre. Detta samarbete bygger på det av kommunfullmäktige antagna 
programmet "bostäder for äldre på lika villkor". 
I det programmet fastställda boendetrappa innehåller flera boendealternativ där särskilda 
bostäder är en. Denna variation och kontinuerliga översyn av olika boendeformer får äldre är 
framgångsrik. 
Vad gäller särskilda bostäder mera konkret så finns det ett beslut om om-och tillbyggnad av 
ÖstraJycke särskilda boende. Detta kommer att ske under 2014- 2016. Dessutom finns det ett 
arbete som syftar till att ha en framforhållning på planlagd mark om behoven av särskilda 
boenden skulle kräva utökning. 
Möjligheten till kompletteringar av befintliga boenden prövas också kontinuerligt. 
Dessutom undersöker Karlshamnsbostäder tillsammans med omsorgsnämnden möjligheterna 
till utökad andel trygghetsbostäder i anslutning till de särskilda boendena, t. ex. de röda husen 
med marklägenheter vid Östralycke. 

Bert-Inge Storck 
VD 

KARLSHAMNSSOSTÄDER 
8.>>: !:':·3. J7.::; ;~ 1 :<~no;-i>:.wn 

:-1::· ::YE--l B.~; >.X 1=.~1-·- J~liJ.c;.-,-3 \9 O b 
s;csx!-7 

/\! ·-· ''"'c:I>)E;-S3'55 
~.fnf~f,.Y-~- ·- -::--1-''Sbost,,dsr. se 
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Kommunstyrelsen 2014-04-22 

§ 87 2014/1305 

Motion om att införa LOV, Lagen om valfrihetssystem i Karlshamns kommun 

Kommunstyrelsens beslnt 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

att avslå motionen i avvaktan på beslut om en eventuelllagstiftning 

att kommunen genomför en extern utredning som belyser konsekvenserna av ett 
införande av LOV inom hemtjänsten i Karlshamn 

att omsorgsnämnden fortsätter arbetet med att öka valfriheten vad gäller innehållet 
inom omsorgen samt 

att omsorgsnämnden utreder möjligheten att erbjuda så kallade tilläggstjänster inom 
omsorgen. 

Sammanfattning 

In~ne Ahlstrand-Mårlind (M) yrkar i en motion att kommunfullmäktige beslutar att 
införa valfrihetssystem enligt LOV i Karlshamn. Lagen innebär bland annat att 
kommunerna kan erbjuda vårdtagare inom äldreomsorgen en valfrihet bland utförare av 
tjänster inom hemtjänst och annan service. 

Omsorgsnämnden föreslår att motionen avslås i avvaktan på beslut om en eventuell 
lagstiftning samt att en extern utredning görs som belyser konsekvenserna av ett 
införande av LOV inom hemtjänsten. 

Valfrihet ur ett brukarperspektiv är viktigt får upplevelsen av en god kvalitet och för att 
utveckla verksamheten. Förvaltningen har startat utvecklingsarbete inom de tre 
beslutade områdena- mat, service insatser och IT- baserad vård och omsorg och 
resultatet utifrån kvalitativa och eventuella effekter för brukaren och omsorgsnämnden 
ska följas och återrapporteras till omsorgsnämnden. Den nationella utredningen föreslår 
en lagändring gällande val av utförare inom hemtjänstverksamhet from augusti 2016. 
Inriktningen är att invänta ett beslut på nationell nivå om en eventuell lagstiftning. 

Beslutsunderlag 

• Motion (M) 
• Omsorgsnämndens protokoll2014-03-26 § 40 
• Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll2014-04-08 § 74. 
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Kommunstyrelsen 2014-04-22 

Yrkanden 

Paul Hedlund (FP) och Christel Friskopp (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Jens Henningsson (V) och Anders Englesson (MP) yrkar avslag på motionen. 

Marco Paulsson - med instämmande av Magnus Gärdebring (M) -yrkar bifall till 
motionen. 

Laila Johansson (KD) lämnar följande skriftliga yrkande: 

"att införa LOV stegvis genom att först börja med ett eller två områden som kan 
särskiljas, t ex städhjälp och/eller matdistribution. 

Att efter ett år utvärdera med konsekvensbeskrivning, får att sedan gå vidare och 
så småningom eventuellt införa hela LOV." 

Proposition l 

Ordföranden ställer därefter proposition om kommunstyrelsen vill bifalla eller avslå 
Laila Johanssons (KD) yrkande och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma. 

Proposition 2 

Ordföranden ställer först proposition mellan arbetsutskottets förslag och Marco 
Paulssons (M) yrkande och Jens Henningssons (V) yrkande och finner att 
kommunstyrelsen har bifallit arbetsutskottets förslag. 

Omröstning 

Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns: 
Ja-röst för bifall till arbetsutskottets förslag. 
Nej-röst for bifall till Marco Paulssons yrkande. 
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Kommunstyrelsen 2014-04-22 

Omröstningsresultat 

Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst avstår 

Sven-Åke Svensson (S) x 
Christel Friskopp (S) x 
Marco Paulsson (M) x 
Jan Bremberg (S) x 
Anders Brrglesson (MP) x 
Jan-Åke Berg (S) x 
Bärtbil Ottosson (M) x 
Vivianne Andersson (S) x 
Tor Billing (SD) x 
Tobias PoJkesson (S) x 
Paul Hedlund (FP) x 
Magnus Gärdebring (M) x 
Jens Henningsson (V) x 
Marco Gustafsson (C) x 
Laila Johansson (KD) x 

Med 11 ja-röster och 4 nej-röster beslutar kommunstyrelsen i enlighet med 
arbetsutskottets förslag. 

113 



~ moderaterna 

Motion till kommunfullmäl<tige i Karlshamns 2013·04·12 

Inför LOV, Lagen om valfrihetssystem i Karlshamns kommun 

Sedan införandet av den nya lagen om valfrihetssystem, LOV 2009 har 133 av Sveriges 290 
kommuner valt att infåra valfrihetssystem. Nu är det dags även får Karlshamns kommun att 
införa LOV. 

Lagen innebär bland annat att kommunerna kan erbjuda vårdtagare inom äldreomsorgen en 
valfrihet bland utforare av tjänster inom hemtjänst och annan service. 

Särskilt viktig är denna lag for de äldre som känner trygghet genom att själva kunna välja och 
nyttja den omsorgsverksamhet som erbjuder den efterfrågade omsorgen. Detta är i synnerhet 
betydelsefullt får de personer som har särskilda behov, till exempel är flerspråkiga eller 
önskar en särskild inriktning på vården. Många av dem som har svenska som andraspråk 
tappar ofta det språket när de får demenssjukdomar. Det egna valet som tillgodoser det 
personliga behovet skänker därmed fårbättrad livskvalitet. Kommunallagen reglerar vilka 
tjänster landsting, regioner eller kommuner får låta sig omfattas av i ett valfrihetssystem. På 
detta sätt behålls en demokratisk kontroll över äldreomsorgen i kommunerna. 

Införandet av LOV innebär också att uppmuntra enskilt fåretagande eller kooperativ 
verksamhet inom äldreomsorgen. Detta gynnar tillväxten av jobb inom kommunerna. 
Medarbetare som hittills endast kunnat arbeta i kommunal regi kan då välja att pröva sina 
egna möjligheter eller byta anställning. Fler arbetsgivare inom en sektor resulterar ofta att den 
egna lönen att stiger och inflytandet över arbetet ökar. Detta är en positiv utveckling i en 
verksamhet som idag präglats av tung byråkrati och monopol. Dessutom kan detta på sikt 
bidra till att göra yrken inom vård och omsorg mer attraktiva. 

Alliansregeringen M+Fp+Kd+C har avsatt särskilda stimulansbidrag får att underlätta 
införandet av valfrihetssystem inom äldreomsorgen. Alliansregeringen har också beviljat 
särskilda medel till (SKL) Sveriges Kommuner och Landsting får att ge stöd till komrotmer 
som överväger eller redan har infört valfrihetssystem. Karlshamn har inte sökt 
stimulansbidrag. 

Med LOV blir det konkurrens om kvalitet, inte om pris. Makt och inflytande flyttas från oss 
politiker till enskilda individer. Karlshamns kommun bör nu ge de äldre möjlighet att få större 
inflytande och kunna välja sin äldreomsorg. Valfrihet är viktigt även på äldre dagar. 



KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 3 

Omsorgsnämnden 2014-03-26 

§ 40 201311121 

Motion om att införa LOV, Lagen om valfrihetssystem i Karlshamns 
kommun 

Omsorgsnämnden beslutar 

att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att avslå motionen i avvaktan på beslut om en eventuell lagstiftning, 
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att kommunen genomför en extern utredning som belyser konsekvenserna av ett 
införande av LOV inom hemtjänsten i Karlshamn, 

att omsorgsnämnden fortsätter arbetet med att öka valfriheten vad gäller 
innehållet inom omsorgen samt 

att omsorgsnämnden utreder möjligheten att erbjuda så kallade tilläggstjänster 
inom omsorgen. 

Sammanfattning 
Valfrihet ur ett brukarperspektiv är viktigt för upplevelsen av en god kvalitet och för 
att utveckla verksamheten. Förvaltningen har startat utvecklingsarbete inom de tre 
beslutade områdena- mat, service insatser och IT- baserad vård och omsorg och 
resultatet utifrån kvalitativa och eventuella effekter för brukaren och 
omsorgsnämnden ska följ as och återrapporteras till omsorgsnämnden. 

Den nationella utredningen föreslår en lagändring gällande val av utförare inom 
hemtjänstverksamhet from augusti 2016. Inriktningen är att invänta ett beslut på 
nationell nivå om en eventuell lagstiftning. 

Protokollsanteckning 
Dan Munther (KD) meddelar att han inte deltar i beslutet. 

Yrkanden 
Irene Ahlstrand Mårlind (M) yrkar, med instämmande från Kerstin Filipsen (M), 
bifall till motionen och yrkar avslag för samtliga fyra att-satser i koalitionens förslag. 
Ordförande Christel Friskopp (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag till beslut och Irene 
Ahlstrand Mårlinds yrkande och finner att omsorgsnämnden bifaller arbetsutskottets 
förslag till beslut. 



KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 3 

Omsorgsnämnden 2014-03-26 

Forts§ 40 2013/1121 

Motion om att införa LOV, Lagen om valfrihetssystem i Karlshamns 
kommun 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag Omsorgsnämndens arbetsutskott 2014-03-12 § 5. 
Protokollsutdrag Omsorgsnämnden 2013-04-25 § 68. 
Motion till kommunfullmäktige: Inför LOV, Lagen om valfrihetssystem i 
Karlshamns kommun, 2013-04-12. 
Protokollsutdrag Omsorgsnämnden 2014-02-28 § 25. 
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KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL AU l 

Omsorgsnämndens arbetsutskott 2014-03-12 

§5 2013/331 

Motion om att infora LOV- lagen om valfrihet i Karlshamns kommun 

Arbetsutskottet beslutar föreslå omsorgsnämnden besinta 

att föreslå kommunfullmäktige besinta 

att avslå motionen i avvaktan på beslut om en eventuell lagstiftning, 

att kommunen genomfår en extem utredning som belyser konsekvensema av ett 
införande av LOV inom hemtjänsten i Karlshamn, 

att omsorgsnämnden fortsätter arbetet med att öka valfriheten vad gäller 
innehållet inom omsorgen samt 

att omsorgsnämnden utreder möjligbeten att erbjuda så kallade tilläggstjänster 
inom omsorgen. 

Sammanfattning 

7 

Valfrihet ur ett bmkarperspektiv är viktigt får upplevelsen av en god kvalitet och 
för att utveckla verksamheten. Förvaltningen har startat utvecklingsarbete inom de 
tre beslutade omr~dena- mat, service insatser och IT- baserad vård och 
omsorg och resultatet utifrån kvalitativa och eventuella effekter for brukaren och 
omsorgsnämnden ska foljas och återrapporteras till omsorgsnämnden. 

Den nationella utredningen fcireslår en lagändring gälland.e val av utforare inom 
hemtjänstverksamhet from augusti 2016. Inriktningen är att invänta ett beslut på 
nationellnivå om en eventuell lagstiftning. 

Yrkanden 
!rene Allistrand Mårlind (M) yrkar bifall till motionen och yrkar avslag får 
samtliga fyra att-satser i koalitionens forslag. 
Ordforande Chri.stel Friskopp (S) yrkar bifall till koalitionens forslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordforanden ställer proposition på koalitionens forslag till beslut och !rene 
Ahlstrand Mårlinds yrkande och finner att arbetsutskottet bifaller koalitionens 
forslag. · 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag Omsorgsnämnden 20 J 3-04-25 § 68. 
Motion till kommunfullmäktige: Infor LOV, Lagen om valfi·ihetssystem i 
Karlshamns kommun, 2013-04-12. 
Protokollsutdrag Omsorgsnämnden 2014-02-28 § 25. 
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Omsorgsnämnden 2013-04-25 

§ 68 2013/220 

Stimulansbidrag för 2013 för att förbereda oeb vidareutveckla 
valfrihetssystem enligt LOV 

Omsorgsnämndens beslut 

att genomföra en utredning i Karlshamns kommuns regi om lokal valfrihet inom 
äldreomsorgen med en bredare inriktning än vad LOV-ansökan avser. 

att inte ansöka om stimulansbidrag för 20 13 för att förbereda och vidareutveckla 
valfrihetssystem enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem, förkortad LOV. 

Reservationer 
Irene Ahlstrand-Mårlind (M) och Carl-Magnus Kälvestam (M) reserverar sig mot 
andra att-satsen i beslutet. 

Sammanfattning 
År 2013 har Socialstyrelsen i uppdrag att fördela 15 350 000 kronor till kommuner 
som är intresserade av att förbereda införandet av valfrihetssystem eller 
vidareutveckla redan inforda valfrihetssystem, i enlighet med lagen om 
valfrihetssystem, forkmtad LOV. Målet med stimulansbidraget lir att stimulera 
utvecldingen av valfrihetssystem inom kommunens insatser enligt socialtjänstlagen 
for äldre och till personer med funktionsnedsättning. 

OrdfOrande Christel Friskopp (S) fareslår att omsorgsnämnden uppdrar åt 
forvallningen att göra en utredning, i Karlshamns kommuns regi, om lokal valfrihet 
inom äldreomsorgen med en bredare inriktning än vad LOV -ansökan avser. 

Beslutsunderlag 
Missiv: stimulansbidrag for 2013 för att forbereda och vidareutveckla 
valfrihetssystem enligt LOV, 2013-04-15. 
Socialstyrelsens information om stimulansbidrag for 2013 for att forbereda och 
vidareutveckla valfrihetssystem enligt LOV samt ansökan, 2013-03-15. 



YTTRANDE 
2014-03-03 

l (2) 

Motion om att införa LOV, lagen om valfrihetssystem i 
Karlshamn 

Begäran om yttrande avser motion om att införa LOV, Lagen om 
valfrihetssystem i Karlshamns kommun ställd till Kommunfullmäktige. 

Dn r 2013/149 kommunkansliet, dn r 2013/331 omsorgsförvaltningen 

Bakgrund 
l samband med att Omsorgsnämnden 2013-04-25 fattade beslut om 
att Inte ansöka om stimulansmedel för att utveckla LOV i Karlshamn, 
gav nämnden i uppdrag till förvaltningschefen att utreda frågan ur en 
bredare inriktning än det som omfattas i LOV. 

Förvaltningens utredning fokuserade på tre områden inom Valfrihet i 
äldreomsorgen- mat, service insatser och IT- baserad vård och 
omsorg. Omsorgsnämndens inriktning var att skapa möjlighet till 
valfrihet utifrån ett bredare perspektiv än val av utförare för 
beviljade insatser. 

Vid nämndens sammanträde 2013-10-30 § 144, beslutades att ge 
förvaltningen i uppdrag att starta ett projekt för införande av 
serviceteam i en eller två hemtjänsten heter, att ta fram skriftligt 
förfrågningsunderlag till kostenheten gällande alternativa rätter samt 
att arbeta vidare med Il-lösningar inom vård och omsorg, i syfte att 
utveckla valfriheten i äldreomsorgen. 

Resultat 
Sedan beslut i omsorgsnämnden i oktober 2013, har skriftligt 
underlag gällande alternativa rätter i hemtjänsten inkommit från 
kostenheten. Kostnadsberäkning och underlag har tagits fram av 
förvaltningen och med detta som grund har förslag till ny taxa 
beslutats på omsorgsnämnden, 2014-02-28 § 25. Ärendet kommer 
därefter att behandlas av kommunfullmäktige för att ta slutligt beslut 
vad gäller införande av ny taxa med anledning av leverans av två olika 
rätter per dag. 

Genomförandeplan och samverkan kring införande av projekt 
serviceteam i hemtjänsten är genomfört. Uppstart av teamet sker 
from vecka 9 och omfattar två enheter i centrala Karlshamn. Tre 
medarbetare är rekryterade och ca 60 brukare med beslut om service 
insatser berörs av projektet. 

Karlshamns kommun · Omsorgsförvaltningen · Kansli 
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Arbetet med utveckling av !T-lösningar inom vård och omsorg har 
påbörjats, projektledare är utsedd. Samarbete med norska CareTech 
AS och Tunstall är inlett för utveckling och framtagande av olika 
tjänster som ska kunna erbjudas enskilda brukare som alternativ till 
t ex traditionella hemtjänstinsatser. 

l månadsskiftet januari/februari kom betänkandet av den nationella 
utredningen Framtidens valfrihetssystem-inom socialtjänsten (SOU 
2014:2). Betänkandet föreslår en lagförändring som innebär krav på 
valfrihet gällande utförare inom hemtjänstverksam het. Lagförslaget 
föreslås träda i kraft l augusti 2016. Utredarnas förslag innefattar att 
de kommuner som inte tidigare ansökt om stimulansbidrag från 
socialstyrelsen för att förbereda och utveckla valfrihetsystem ska 
kunna söka och få stimulansbidrag för införande av brukarval inom 
hemtjänsten. Kommunerna föreslås själva kunna avgöra vilket 
upphandlingssätt som ska användas. Det föreslås vidare att medel 
ska avsättas för att kommunerna ska kunna utreda hur valfrihet inom 
särskilt boende ska kunna ske. 

Sammanfattning 
Valfrihet ur ett brukarperspektiv är viktigt för upplevelsen av en god 
kvalitet och för att utveckla verksamheten. Förvaltningen har startat 
utvecklingsarbete inom de tre beslutade områdena och resultatet 
utifrån kvalitativa och eventuella effekter för brukaren och 
omsorgsnämnden ska följas och återrapporteras till nämnden. 

Den nationella utredningen föreslår en lagändring gällande val av 
utförare inom hemtjänstverksamhet from augusti 2016. Inriktningen 
är att invänta ett beslut på nationell nivå om en eventuell lagstiftning. 

Christel Friskopp 
Ordförande 
Omsorgsnämnden 
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KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 5 

Kommunstyrelsen 2014-04-22 

§ 98 2014/ 

Samarbetsavtal och överlåtelse av lös egendom för Kombiterminalen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att upphäva kommunfullmäktiges beslut 2013-12-02 § 191, att-sats 3 

att godkänna bifogat samarbetsavtal mellan stadsvapnet i Karlshamn AB och 
Karlshamns Hamn AB daterat 2014-02-13 
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att godkänna bifogat köpeavtal avseende lös egendom- kombi terminal, 2014-02-13 

att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamns Kajer AB, under namnändring, till 
ett totalt högsta lånebelopp om 25,4 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

Sammanfattning 

Som ett led i Karlshamns kommuns satsning på Stillerydsområdet och bildandet av en 
kombiterminal beslutade kommunfullmäktige 2013-06-24 § 99, medjustering och 
komplettering 2013-12-02 § 191, att godkänna samarbetsavtal, marköverlåtelser och 
markbyten mellan Karlshamns kommun och Karlshamns Hamn AB. 

stadsvapnet i Karlshamn AB har sålt Karlshamns Kajer AB till Karlshamns Hamn AB, 
som bildar ett dotterbolag fOr ägande och drift av en kombiterminaL 

Investeringen beräknades vid tidpunkten för kommunfullmäktiges beslut till ca 51,3 
mnkr. Till denna summa kommer kravet på återföring av moms som beräknas uppgå till 
ca 12,4 mnkr och en utgift för markfårvärv på ca 3,3 mnkr. Totalt innebär det en 
investering på ca 67 mnkr. Ersättning för mark erlägges mot upprättat köpekontrakt och 
avtal om fastighetsreglering. 

Beslutsunderlag 

• stadsvapnets protokoll2014-04-0I § 27. 



STADSV APNET I KARLSHAMN AB PROTOKOLL nr 3 

2014-04-01 

§ 27 Beslutsärenden 

l. Samarbetsavtal och överlåtelse av lös egendom för Kombiterminalen 

Förslag till beslut 

Styrelsen för stadsvapnet i Karlshamn AB beslutar föreslå kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmi1ktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

att upphäva kommunfullmäktiges beslut 2013-12-02, § 191, att-sats 3 

att godkänna bifogat samarbetsavtal mellan stadsvapnet i Karlshamn AB och 
Karlshamns Hamn AB daterat 2014-02-13 

att godkänna bifogat köpeavtal avseende lös egendom- kombi terminal, 2014-
02-13 

att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamns Kajer AB, under namn
ändring, till ett totalt högsta lånebelopp om 25,4 mnkr, jämte därpå löpande ränta 
och kostnader. 

Sammanfattning 

Som ett led i Karlshamns kommuns satsning på Stillerydsområdet och 
bildandet av en kombiterminal beslutade kommunfullmäktige 2013-06-24, § 
99, medjustering och komplettering 2013-12-02, § 191, att godkänna 
samarbetsavtal, marköverlåtelser och markbyten mellan Karlshamns kommun 
och Karlshamns Hamn AB. 

stadsvapnet i Karlshamn AB har sålt Karlshamns Kajer AB till Karlshamns 
Hamn AB, som bildar ett dotterbolag för ägande och drift av en kombiterminaL 

Investeringen beräknades vid tidpunkten får kommunfullmäktiges beslut till ca 
51 ,3 mnkr. Till denna summa kommer kravet på återfåring av moms som 
beräknas uppgå till cal2,4 mnkr och en utgift för markförvärv på ca 3,3 mnkr. 
Totalt innebär det en investering på ca 67 mnkr. Ersättning för mark erlägges 
mot upprättat köpekontrakt och avtal om fastighetsreglering. 

Beslutsunderlag 

• Kostnadssammanställning-kombiterminal 
• Reviderat förslag till Samarbetsavtal - kombiterminal 
• Köpeavtal avseende lös egendom - kombiterminal 

3(6) 
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Protokoll nr 2/2014 
fört vid extra styre/sesammanträde i Karlshamns Hamn AB, 556016-9467, 
den 11 mars 2014 via mail. 

Närvarande: 
Ledamöter 

Suppleanter: 

Fackliga repr: 

Tjänstemän: 

Frånvarande: 

Anders Karlsson 
Gert Akesson 
Bärthll Ottosson 
Jan-Erik Abrahamsson 
Claes Jansson 
Inger Löfblom Sjöberg 
Torsten Westling 

Mats Olsson VD 
Martin Fredlund 

Sida 1 av 2 

Ordförande Anders Karlsson öppnade styrelsesammanträdet och stämde av närvaron. 

§ 12 Fastställande av dagordning 

Beslöt styrelsen att fastställa utsänd och föreslagen dagordning. 

§ 13 Val av justerare 

Beslöt styrelsen att välja Torsten Westling att tillsammans med ordföranden Anders 
Karlsson justera dagens protokoll. 

/\), 



Sida 2 av 2 

§ 14 Samarbetsavtal mellan Karlshamns Hamn AB och 
stadsvapnet i Karlshamn AB samt kontrakt angående 
överlåtelse av lös egendom för kombiterminal mellan 
Karlshamns Kajer AB (556619-5659) och Karlshamns kommun 
(212000-0845) 

styrelsens beslut 

Att ta föreslå stadsvapnet i Karlshamn AB att föreslå kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige 

att upphäva kommunfullmäktiges beslut 2013-12-02 § 191, att-sats 3 

att godkänna bifogat samarbetsavtal mellan stadsvapnet i Karlshamn AB och Karlshamns 
Hamn AB daterat 2014-02-03 

att såsom för egen skuld gå i borgen för Karlshamns Kajer AB 's låneförpliktelser med 
25 386 tkr 

Beslutsunderlag 

Samarbets avtal mellan stadsvapnet i Karlshamn AB och Karlshamns Hamn AB (bilaga 1) 
Köpekontrakt av Kombiterminal mellan Karlshamns Kajer AB och Karlshamns kommun 
(bilaga 2) 
Missivnybrev från Karlshamns Kajer AB styrelsemöte (bilaga 3) 

§ 15 Sammanträdets avslutning 

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade sammanträdet avslutat. 

Vid protokollet: 

Justeras . 
11 

/ 

,!ft,_JL {I(_;;J-Lr___ 
l 

Anders Karlsson Torsten Westling 
Ordförande 



Karlshamns Kajer AB 
Org nr 556616-5659 

PROTOKOLL nr l 

2014-02-26 

PROTOKOLL FRÅN STYRELSESAMMANTRÄDE MED KARLSHAMNS 
KAJER AB 

Plats och tid: Mörrumssa!en, Rådhuset i Karlshamn kl 15:45- 16:45 

Närvarande: (markerade med x, tjänstgörande ersättare i ledamots ställe markerade 
med xx): 

Ledamöter 
x Sven-Åke Svensson, ordf. 

Marco Paulsson 
x Tord Gungård 

Tjänstemän 
x Mats Olsson, VD Karlshamns Kajer AB 
x Martin Fredlund, ekonomichefKarlshamns Kajer AB 
x Göran Persson, VD stadsvapnet 
x Hans Hyllstedt, v VD och sekr. stadsvapnet 

Tid för justering: Protokollet justeras måndagen den 17 mars 2014 

Vid sammanträdet behandlade ärenden: §§ l - 8 

Justeringsledamöter 

sekreterare 

j; IJ/h !j,/'/) 
:flT4 fiJ/~'fiP/11~ 
Hans Hyllstedt 

1(4) 



Karlshamns Kajer AB 
Org nr 556616-5659 

§ 5 Beslutsärenden,fortsättning 

PROTOKOLL nr l 

2014-02-26 

2. Samarbetsavtal och överlåtelse av lös egendom för kombiterminalen 

Förslag till beslut 

Styrelsen för Karlshamns Kajer AB (under namnändring) beslutar föreslå 
Karlshamn Hamn AB att föreslå stadsvapnet i Karlshamn AB föreslå 
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

att upphäva kommunfullmäktiges beslut 2013-12-02, § 191, att-sats 3 

att godkänna bifogat samarbetsavtal mellan stadsvapnet i Karlshamn AB och 
Karlshamns Hamn AB daterat 2014-02-13 

att godkänna bifogat köpeavtal avseende lös egendom- kombi terminal, 2014-
02-13 

att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamns Kajer AB, under namn
ändring, till ett totalt högsta lånebelopp om 25,4 mnkr, jämte därpå löpande ränta 
och kostnader. 

Sammanfattning 

Som ett led i Karlshamns kommuns satsning på Stillerydsområdet och 
bildandet av en kombiterminal beslutade kommunfullmäktige 2013-06-24, § 
99, medjustering och komplettering 2013-12-02, § 191, att godkänna 
samarbetsavtal, marköverlåtelser och markbyten mellan Karlshamns kommun 
och Karlshamns Hamn AB. 

stadsvapnet i Karlshamn AB har sålt Karlshamns Kajer AB till Karlshamns 
Hamn AB, som bildar ett dotterbolag för ägande och drift av en kombiterminaL 

Investeringen beräknades vid tidpunkten för kommunfullmäktiges beslut till ca 
51 ,3 mnkr. Till denna summa kommer kravet på återföring av moms som 
beräknas uppgå till cal2,4 mnkr och en utgift för markförvärv på ca 3,3 mnkr. 
Totalt innebär det en investering på ca 67 mnkr. Ersättning för mark erlägges 
mot upprättat köpekontrakt och avtal om fastighetsreglering. 

Beslutsunderlag 

• Kostnadssammanställning-kombiterminal 
• Reviderat förslag till Samarbetsavtal- kombiterminal 
• Köpeavtal avseende lös egendom- kombiterminal ~ 

r c;; 3(4) 



Karlshamns Kajer AB (under namnändring) 

Samarbetsavtal och överlåtelse av lös egendom för kombiterminal 

Sammanfattning 

Som ett led i Karlshamns kommuns satsning på Stillerydsornrådet och 
bildandet av en kombiterminal beslutade kommunfullmäktige 2013-06-
24, § 99, medjustering och komplettering 2013-12-02, § 191, att god
känna samarbetsavtal, marköverlåtelser och markbyten mellan Karls
hamns kommun och Karlshamns Hamn AB. 

stadsvapnet i Karlshamn AB har sålt Karlshamns Kaj er AB till Karls
hamns Hamn AB, som bildar ett dotterbolag för ägande och drift av en 
kombiterminaL 

Investeringen beräknades vid tidpunkten för kommunfullmäktiges beslut 
till ca 51 ,3 mnlcr. Till denna summa kommer leravet på återföring av moms 
som beräknas uppgå till ca12,4 mn1cr och en utgift för markförvärv på ca 
3,3 mnlcr. Totalt innebär det en investering på ca 67 mnlcr. Ersättning för 
mark erlägges mot upprättat köpekontrakt och avtal om fastighets
reglering. 

Beslutsunderlag 

• Kostnadssammanställning-kombiterminal 
• Reviderat förslag till Samarbetsavtal- kombiterminal 
• Köpeavtal avseende lös egendom- kombiterminal 

Förslag till beslut 

Styrelsen för Karlshamns Kajer AB (under namnändring) beslutar föreslå 
Karlshamn Hamn AB att föreslå stadsvapnet i Karlshamn AB föreslå 
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 

Karlshamns Kommun • Kommunledningsförvaltningen • Kansli 
Rådhuset • 374 81 Karlshamn • Tfn 0454-811 00 • Fax 0454-810 40 
E-post: kommunkansli@karlshamn.se • Internet: www.karlshamn.se 



Kommunfullmäktiges beslut 

att upphäva kommunfullmäktiges beslut 2013-12-02, § 191, att-sats 3 

att godkänna bifogat samarbetsavtal mellan stadsvapnet i Karlshamn AB 
och Karlshamns Hamn AB daterat 2014-02-13 

att godkänna bifogat köpeavtal avseende lös egendom- kombiterminal, 
2014-02-13 

att såsom för egen skuld gå i borgen för Karlshamns Kajer AB:s låneför
pliktelser med 25 3 86 tkr. 

Karlshamn 2014-

Göran Persson 
Kommundirektör och VD i stadsvapnet i Karlshamn AB 

2 
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Parter 

Bakgrund 

Objekt 

SAMARBETSAVTAL- KOMBITERMINAL 

2014-02-13 

stadsvapnet i Karlshamn AB (Org nr 556427-2382) 
Rådhuset 
374 81 Karlshamn 

Karlshamns Hamn AB (556016-9467) 
Box 8 
374 21 Karlshamn 

l (3) 

Karlshamns kommun vill utveckla Stillerydsornrådet och avser att 
via det helägda bolaget Karlshamns Hamn AB bilda ett dotterbolag 
till hamnbolaget för ägande och drift av en kombiterminaL Den to
tala investeringen beräknas uppgå till ca 67 mnkr. Tidigare har inve
steringen utgiftsberäknats till ca 51,3 mnkr, men nu är det klarlagt att 
avlyft moms ska återföras Qusteringsmoms) till en utgift av ca 12,4 
mnkr. Kombiterminalen är klar och ägandet övergår genom "Köpe
avtal avseende lös egendom- kombiterminal" till det nybildade dot
terbolaget till Karlshamn Hamn AB, Karlshamns Kajer AB (under 
namnändring). 

En särskild fastighet på ca 42 000 kvm ska bildas i enlighet med gäl
lande detaljplan för användning till kombiterminaL Fastigheten bil
das genom att Karlshamns Hamn AB säljer mark till det nybildade 
dotterbolaget. Fastighetsförvärvet kompletteras med mark som ägs 
av Karlshamns kommun genom en efterföljande fastighetsreglering. 
Utgiften för markförvärvet är beräknad till ca 3,3 mnkr och ingår i 
den totala investeringen. 

Karlshamns kommun har byggt ut tillfartsväg och anslutit terminalen 
till det kommunala industrispåret via Triangelspåret vidare till Ble
kinge kustbana. Två parallella kombispår har byggts ut inom kombi
terminalen för att inledningsvis tillgodose terminalens behov. 

Karlshamns kommun överlåter den anlagda kombiterminalen, som 
består av parallella kombispår, ett fundament för godshantering och 
övriga tillbehör. Särskilt köpekontrakt upprättas mellan Karlshamns 
kommun och Karlshamns Kajer AB (under namnändring). Ersätt
ningen för anläggningen uppgår till 63,6 mnkr (exklusive mark). 



Finansiering 

Tidsplan 

SAMARBETsAVTAL- KOMBITERMINAL 

2014-02-13 2(3) 

stadsvapnet AB ska bidra till kombiterminalens finansiering med ca 
31 mnkr. Beloppet ska tillskjutas Karlshamns Hamn AB som ett 
ägartillskott. stadsvapnet AB avstår under år 1-6 från i ägardirektivet 
uppställt avkastningskrav på Karlshamns Kajer AB (under namnänd
ring). Från år 7 gäller åter avkastningskravet Skulle bolaget redan 
under år 1-6 ge ett plusresultat skall avkastningskravet tillämpas det 
år ett plusresultat uppstår. 

Därutöver kommer Karlshamns Kajer AB (under namnändring) att 
låna upp ytterligare ca 25,4 mnkr. 

Slutligen förväntas medel inom projektet Motorways of the Seas 
(MOS) att bidra med ca 10 mnkr. Utbetalning kommer att ske till 
Karlshamns Hamn AB. Det exakta beloppet är beroende på aktuell 
växelkurs. Beloppet överförs direkt vid utbetalningen till Karlshamns 
kommun. slutreglering av justeringsmoms sker när momsintyg 
utfårdats. 

Bolags- och fastighetsbildning förväntas ske under 2014. 

Kombiterminalen är utbyggd och redo att ta emot sina kunder. 

Säkerhet Karlshamns Hamn AB ska genom sitt dotterbolag tillse att kombi
terminalen försäkras på betryggande sätt. 

Verksamhetsutveckling Karlshamns Hamn AB förbinder sig att, i den takt anslutande spår
kapacitet medger, genom sitt dotterbolag arbeta för utveckling av in
frastukturen och därigenom möjliggöra en utvecklad transportser
VICe. 

Giltighetstid Detta avtal gäller under perioden 2014-04-0 l - 2020-03-31. 



Godkännande 

SAMARBETSAVTAL- KOMBITERMINAL 

2014-02-13 3(3) 

Detta avtal ska godkännas av kommunfullmäktige genom beslut som 
vinner laga kraft. Är detta inte uppfYllt är avtalet till alla delar för
fallet. 

Detta kontrakt har upprättats i två likalydande exemplar av vilka par
tema tagit var sitt. 

Kar l s hamn 2 O 14-

F ör Stadsvapnet AB 

...................................................................... ./ 
Sven-Åke Svensson 

......................................................................... 
Göran Persson 

Karlshamn 2014-

För Karlshamns Hamn AB 

...................................................................... ./ 
Anders Karlsson 

......................................................................... 
Mats Olsson 



Parter 

Bakgrund 

Objektet 

Överlåtelse 

Tillträde 

KÖPEAVTAL -lös egendom 
2014-02-13 1(3) 

Köpeavtal avseende lös egendom - kombiterminal 

Karlshamns kommun (Org nr 212000-0845) 
Rådhuset 
374 81 Karlshamn 
nedan kallad Säljaren 

Karlshamns Kajer AB (Org nr 556616-5659) (under namnändring) 
Box 8 
374 21 Karlshamn 
nedan kallad Köparen 

Som ett led i Karlshamns kommuns satsning på Stillerydsornrådet och 
bildandet av den nya kombiterminalen beslutade kommunfullmäktige 
2013-06-24, § 99, med justering och komplettering 2013-12-02, § 191, 
att godkänna samarbetsavtal, marköverlåtelser och markbyten mellan 
Karlshamns kommun och Karlshamns Hamn AB. Bilaga l och 2 

Stadsvapnet i Karlshamn AB har sålt Karlshamns Kajer AB till Karls
hamns Hamn AB, som bildar ett dotterbolag Karlshamns Kajer AB 
(under namnändring) för ägande och drift av en kombiterminaL 

Investeringen beräknades vid tidpunkten för kommunfullmäktiges be
slut till 51 257 tkr. Till denna summan kommer kravet på återföring av 
moms som beräknas uppgå tilll2 386 tkr och en utgift för markför
värv på 3 285 tkr. Totalt innebär det en investering på 66 928 tkr. Ut
gifter för mark erlägges mot upprättat köpekontrakt och avtal om fas
tighetsreglering. 

Anläggningen är belägen på delar av fastigheterna Stilleryd 8:8 och 
2:49 samt Karlshamn 7: l och består av parallella kombispår (längd 
720 m) och en kombiplatta på ca 25 000 kvm. Spåren och plattan om
gärdas av staket med kör- respektive gånggrindar/-bommar. Vissa av 
grindarna och bommarna är utrustade med eller förberedda för styr
teknik. Kombiplattan är belyst från 8 master med tre armaturer i varje. 
Bilaga 3 

Säljaren överlåter härmed till Köparen parallella kombispår och platta 
för kombiterminalverksamhet med i Bilaga 3 beskrivna tillbehör. 

Tillträde sker när kommunfullmäktige i Karlshamns kommun beslutat 
godkänna detta avtal genom beslut som vinner laga kraft. 



-l""" ~l' , 
KARLSHAMN 

Anläggningens läge och 
skick 

KÖPEAVTAL -lös egendom 
2014-02-13 2(3) 

Anläggningen överlåtes i befintligt skick. Säljaren förbinder sig att 
överlämna de ritningar och andra beskrivningar av anläggningen som 
finns. Säljaren lämnar dessutom alla de upplysningar som kan bedö
mas vara av intresse för Köparen. Anläggningen slutbesiktigades 
2013-11-14. Garantitiden för entreprenaden är 5 år, t o m 2018-11-14 
och avser såväl entreprenörens arbetsprestation som material och 
varor. 

Spårunderhåll Karlshamns Kajer AB (under namnändring) svarar för drift och 
underhåll av spåren. 

Ersättning Ersättningen uppgår till sextiotremiljonersexhundrafYrtiotretusen 
(63 643 000) kr. Enligt samarbetsavtal mellan stadsvapnet i Karls
hamn AB och Karlshamns Hamn AB ska reglering ske för avräkning 
av justeringsmoms. 

Rättigheter och tillstånd Spåren är öppna för alla och Karlshamns kommun (gatuenheten) har 
erforderligt tillstånd gentemot Trafikverket 

Godkännande 

I övrigt gäller vad i avtalslagen, köplagen eller eljest i lag stadgas om 
köp av lös egendom 

Om inte kommunfullmäktige godkänner detta avtal genom beslut som 
vinner laga kraft är det till alla delar förfallet. 

Detta avtal har upprättats i två exemplar varav parterna tar vars ett. 

Karlshamn 2014-

För Karlshamns kommun 

.................................................................... ! 
Sven-Åke Svensson 

Göran Persson 



KÖPEAVTAL - lös egendom 
2014-02-13 3(3) 

Karlshamn 2014-

För Karlshamns Kajer AB (under namnändring) 

.................................................................... ./ 
Sven-Åke Svensson 

...................................................................... 
Mats Olsson 



KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 5 154 

Kommunfullmäktige 2013-06-24 

§ 99 2013/246 

Samarbetsavtal och marköverlåtelseavtal avseende kombiterminal i Stillerrd 

Kommunfullmäktiges beslut 

att godkänna att stadsvapnet i Karlshamn AB tecknar samarbetsavtal med Karlshamns 
Hamn AB om kombiterminal samt 

att godkänna bifogat köpekontrakt, 2013-05-21, mellan Karlshamns Hamn AB och 
Karlshamns Kajer AB under namnändring samt 

att godkänna bifogat avtal om fastighetsreglering, 2013-05-21, mellan Karlshamns 
kommun och Karlshamns Kajer AB under namnändring samt 

att godkänna bifogat avtal om fastighetsreglering, 2013-05-21, mellan Karlshamns 
kommun och Karlshamns Hamn AB samt 

att godkänna bifogat avtal om fastighetsreglering, 2013-05-21, mellan Karlshamns 
kommun och Karlshamns Hamn AB samt 

att såsom för egen skuld utöka borgensramen för Stadsvapnet i Karlshamn AB:s 
låneförpliktelser med 27 mnkr från dagens 254,8 mnkr till 281,8 mnkr jämte därtill 
löpande ränta och kostnader. 

Sammanfattning 
Som ett led i Karlshamns kommuns satsning på Stillerydsornrådet och bildandet av den 
nya kombiterminalen så behövs ett nytt samarbetsavtal mellan moderbolaget 
stadsvapnet i Karlshamn AB och dess dotterbolag Karlshamns Hamn AB samt 
marköverlåtelser mellan Karlshamns kommun, Karlshamns Hamn AB och Karlshamns 
Kaj er AB under namnändring. 

Bakgrund 
Karlshamns kommun vill utveckla Stillerydsområdet och avser att via det helägda 
bolaget Karlshamns Hamn AB bilda ett nytt dotterbolag (Kar!shamns Kajer AB under 
namnändring) för ägande och drift av en kombiterminaL Investeringen beräknas uppgå 
till ca 50 mnkr och finansieras enligt förslag i bifogat samarbetsavtal. 

Beslutsunderlag 
o stadsvapnets i Karlshamn AB protokoll 2013-05-28 
o PM från Ernst & Young AB angående markförsäljning 
• Samarbetsavtal- Kombiterminal 
o Köpekontrakt, 2013-05-21, mellan Karlshamns Hamn AB och 

Karlshamns Kaj er AB under narrmändring 



KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 5 

Kommunfullmäktige 

Forts § 99 

2013-06-24 

• Avtal om fastighetsreglering, 2013-05-21, mellan Karlshamns 
kommun och Karlshamns Kajer AB under namnändring 

• Avtal om fastighetsreglering, 2013-05-21, mellan Karlshamns 
kommun och Karlshamns Hamn AB 

• Avtal om fastighetsreglering, 2013-05-21, mellan Karlshamns 
kommun och Karlshamns Hamn AB 

• Markbytesberäkning inkl karta 
• Kommunstyrelsens protokoll2013-06-18, § 155. 

Protolmllet ska skickas till 

stadsvapnet i Karlshamn AB 
Karlshamns Hamn AB 
Karlshamns Kajer AB 

155 



KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 9 286 

Kommunfullmäktige 2013-12-02 

§ 191 2013/246 

Samarbetsavtal och marköverlåtelseavtal, Karlshamns Hamn AB 

Kommunfullmäktiges beslut 

att upphäva kommunfullmäktiges beslut 2013-06-24, § 99, att-satserna 1-3 och 6 

att godkänna Avtal- Markbyte daterat 2013-10-22 

att godkänna att stadsvapnet i Karlshamn AB tecknar samarbetsavtal, 2013-10-17, med 
Karlshamns Hamn AB om kombiterminal 

att godkänna bifogat köpekontrakt, 2013-10-17, mellan Karlshamns Hamn AB och 
Karlshamns Kajer AB under namnMndring 

att godkänna bifogat avtal om fastighetsreglering, 2013-10-17, mellan Karlshamns 
kommun och Karlshamns Kajer AB under namnMildring 

att såsom för egen skuld utöka borgensramen för Stadsvapnet i Karlshamn AB:s 
låneförpliktelser med 31 mnkr från dagens 254,8 mnkr ti11285,8 mnkr j1!mte därtill 
löpande ränta och kostnader. 

Sammanfattning 

Som ett led i Karlshamns kommuns satsning på Stil!erydsområdet och bildandet av den 
nya kombiterminalen beslutade kommunfullmäktige 2013-06-24, § 99, att godkänna 
samarbetsavtal, marköverlåtelser och markbyten mellan Karlshamns kommun och 
Karlshamns Hamn AB i Stilleryd och Sternö. För att förtydliga omfattningen av 
investeringarna i kombiterminalen och tydliggöra värdet på marken som ingår i 
markbytena har avtal justerats och ett särskilt avtal om markbytet har upprättats. 
Kommunfullmäktige föreslås återkalla sitt beslut 2013-06-24, § 99, att-satserna 1-3 och 
6 samt att i stället godkänna avtal om markbyte ,justerat Samarbetsavtal • 
Kombi terminal, köpekontrakt samt avtal om fastighetsreglering avseende tomt till 
kombiterminal och borgensram. I Avtal- Markbyte klargörs att tidigare godkånda avtal 
om fastighetsregleringar mellan Karlshamns kommun och Karlshamns Hamn AB sker 
enligt marknadsvärdena 125 kr/kvm i Stilleryd och 8,68 kr/kvm i Sternö i enlighet med 
redovisningsmässiga rekommendationer. I Samarbetsavtal • Kombiterminal justeras 
stadsvapnets i Karlshamns del av finansieringen från ca 27 till 31 mnkr. Ökningen beror 
på att gjorda investeringar blivit l mnkr dyrare än beräknat och att kostnaderna för 
kombiterminalens tomt inte räknats med tidigare. Köpeskillingen i köpekontraktet och 
ersättningen i avtalet om fastighetsreglering har justerats från ett marknadsvärde till det 
bokförda värdet. 



KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 9 287 

Kommunfullmäktige 2013-12-02 

Forts § 191 

Karlshamns kommun vill utveckla Stillerydsområdet och avser att via det helägda 
bolaget Karlshamns Hamn AB bilda ett nytt dotterbolag (Kar!shamns Kajer AB under 
namnändring) för ägande och drift av en kombiterminaL Investeringen beräknas uppgå 
till ca 51 mnkr och finansieras enligt förslag i bifogat samarbetsavtal. 

Beslutsunderlag 

• Stadsvapnet i Karlshamn AB protoko112013-ll-05 § 93 
• Kommunstyrelsens protokol12013-ll-19, § 290. 

Protokollet ska skickas till 

Stadsvapnet i Karlshamn AB 
Karlshamns Hamn AB 
Karlshamns Kajer AB 



Parter 

Objekt 

Överlåtelseförlclaring 

Fastigheten 

Köpeskilling 

Tillträdesdag 

Servitut, panträtter mm 

Avstyckning 

Avgifter 

Handlingar angående 
fastigheten 

Bi logr.11 ;;;<,. 
KÖPEKONTRAKT 1(2) 

2013-10-17 

Karlshamns Hamn AB (Org nr 5560 16-9467) 
Box8 
374 21 Karlshamn 
nedan kallad sälj aren. 

Karlshamns Kajer AB under namnändring (Org nr 556616-5659) 
Box8 
374 21 Karlshamn 
nedan kallad kaparen 

Överlåtelsen avser del av fastigheten Karlshamn 8:8 i Karlshamns 
kommun. Bilaga l 

Karlshamns Hamn AB överlåter och försälj er härmed till Karlshamns 
Kajer AB under namnändring del av fastigheten Karlshamn 8:8 i 
Karlshamns kommun. 

Fastighetsdelen överlåtes i befintligt skick. Arealen uppgår till ca 
5 654 kvm. 

Köpeskillingen är bestämd till tvåhundratjugoniotusenfyrtiofyra 
(229 044) kronor och betalas kontant på tillträdesdagen varvid kvit
terat köpebrev utfårdas. 

Tillträde till fastighetsdelen sker när erforderlig avstyckning är 
registrerad. 

Säljaren garanterar att fastighetsdelen inte besväras av några 
penningin teckningar, 

SäUaren ansöker om och bekostar erforderlig avstyckning av 
fastigheten. 

Lagfartskostnader liksom alla från och med tillträdesdagen på fastig
hetsdelen belöpande skatter och avgifter betalas av köparen. Intäkter 
på fastighetsdelen från och med tillträdesdagen tillfaller köparen. 

På tillträdesdagen överlämnar säljaren till köparen kvitterat köpebrev 
samt övriga i säljarens ägo befintliga handlingar angående fastig
hetsdelenen. 



Godkännande 

KÖPEKONTRAKT 2(2) 

2013-10-17 

I övrigt gäller vad i 4 kap jordabalken eller eljest i lag stadgas om 
köp av fast egendom 

Detta kontrakt ska godkännas av bolagens styrelser. Ä1 detta inte 
uppfYllt är köpekontraktet till alla delar förfallet. 

Detta kontrakt har upprättats i två likalydande exemplar a v vilka 
partema tagit var sitt. 

Karlshamn 2013-

Säljarens underskrift: 

För Karlshamns Hamn AB 

...................................................................... .l 

Säljarens namnteckning bevittnas: 

" ' ' " ' " ' " " " " . ' " " " .. " " ' .. " ' ' ' " " " ' . ' ' . ' ' ' " ' . ' " ' ' . " " ' ' " . 

Köparens underskrift: 

För Karlshamns Kajer AB under namnändring 

........... , .. , .. , .................................................... .! 

'.''.''.' .. "' ' ... ''".'''.''.'' ... ' ... " '"' .... '.' .... ' .... ' ' ... ' .... '' 
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11 
KARLSHAMN 

Parter 

Bakgrund 

Överenskommelse 

Beskrivning 

Ersättning 

Tillträde 

AVTAL OM FASTIGHETSREGLERING 

2013-10-17 1(3) 

Karlshamns kommun (Org nr 212000-0845) 
Rådhuset 
374 81 Karlshamn 
~gare till fastigheten Stilleryd 2:49 och Karlshamn 7: l 

Karlshamns Kajer AB under namnändring (Org nr 556616-5659) 
Box 8 
374 21 Karlshamn 
ägare till fastigheten Stilleryd 8:?? (köp av del av Stilleryd 8:8 fran 
Karlshamns Hamn AB) 

StiJlerydsområdet är Karlshamns kommuns viktigaste utvecklings· 
område för nyetablering av indusrti·, transport· och logistikverksam· 
het. 

Av deltajplan för del av fastigheterna Stilleryd 2:49 och Karlshamn 
7: l m fl framgår bl a att en godsbangård och kombiterminal planeras 
i den södra delen av planområdet vilket innebär att Karlshamn C kan 
avlastas från godståg. 

Karlshamns Hamn AB har bildat ett dotterbolag för ~gande och drift 
av en kombiterminal (Karlshamns Kajer AB under namnändring). 
Karlshamns Hamn AB har sålt en del av fastigheten Stilleryd 8:8 till 
dotterbolaget. 

Ovan angivna parter har kommit överens om fastighetsreglering i 
enlighet med gällande detaljplaner för Stillerydsområdet. Fastighets
regleringen berör fastigheterna Stilleryd 2:49 och 8:?? samt Karls· 
hamn 7:1. Alla fastigheterna är belägna i Karlshamns kommun. 

Redovisning sker på kartbilaga. 

Regleringen ska ske i enlighet med bifogad karta och innebär att 

Stilleryd 2:49 avstår ca 22 808 kvm till Sti!leryd 8:7? (blå färg). 

Karlshamn 7:1 avstårea 13 144 kvm till Stilleryd8·.?? (rödfärg) 

Med anledning av förrättningen ska Karlshamn Kajer AB under 
namnändring till Karlshamns kommun betala tremiljonerfemtiofem
tusen niohundratjugo (3 055 920) kronor. 

Tillträde sker när förrättningen har vunnit laga kraft. 



!i 
KARLSHAM 1'1 

Va-an!äggningsavgift 

Fastighetens skick 

Nyttjanderätt, servitut 
och inteckningar 

Aktmottagare 

Kostnadsansvar 

Godkännande 

Förrättningsansökan 

AVTAL OM FASTIGHETSREGLERING 

2013-10-17 2(3) 

Karlshamns Kajer AB under namnändring erinras om skyldigheten 
att betala va-avgift får tillkommande tomtyia. 

Fastighetsdelarna överlåtes i befintligt och av partema besiktigat 
skick. 

Partema garanterar att fastighetsdelarna inte belastas av några servi
tut, inteckningar eller nyttjanderätter. 

Aktmottagare ska vara Karlshamns kommun. En aktkopia ska till
ställas Karlshamns Kajer AB under namnändring. 

Förrättningskostnaderna och kostnaderna får aktkopiering ska betalas 
av Karlshamns Kajer AB under namnändring. 

Om inte kommunstyrelsen godkänner detta avtal genom beslut som 
vinner Jaga kraft är det till alla delar förfallet. 

Genom underskrift av detta avta! biträder partema en av Karlshamns 
kommun i detta ärende ingiven ansökan om fastighetsreglering, 

Karlshamn 2013-

För Karlshamns kommun, såsom ägare till Stilleryd 2:49 och Karls
hamn 7: l: 

'''''''''"''''''''''''"''"""""''''""''""''""''"'"'"'"./ 

Sven-Åke Svensson 

..................................................................... ., .. 
Göran Persson 



• KARLSHAMN 

AVTAL OM FASTIGHETSREGLERING 

2013-10-17 3(3) 

Karlshamn 2013-

För Karlshamns Kajer AB under namnändring, såsom ägare till 
Stilleryd 8:7?: 

',,,,,, '"'" '''"'"'"'""' '' ''" "'''' '"" ''''"'"''"'" ,, .... ..! 

""'''''"''''"'"'''"''''''''''"'""""''''""'"''"'''''"''"' 



KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 5 124 

Kommunstyrelsen 2014-04-22 

§ 99 2014/ 

Bolagsordningar och ägardirektiv för de helägda kommunala bolagen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

att godkänna bolagsordningar och ägardirektiv for följande bolag inom stadsvapnet i 
Karlshamn AB:s bolagskoncern: 
Stadsvapnet i Karlshamn AB 
Karlshamnsbostäder AB 
Karlshamnsfastigheter AB 
Karlshamns Hamn AB 
Karlshamns Kombiterminal AB 
Karlshamn Energi AB 
Karlshanm Energi Elforsäljning AB 

att godkänna Ägardirektiv för Karlshamns kommuns helägda aktiebolag. 

Reservation 

Magnus Gärdebring (M) anmäler reservation till formån för eget yrkande. 

Sammanfattning 

Översynen av styrdokumenten for de helägda kommunala bolagen foranleds av 
ändringar i kommunallagen (KL) och lagen om offentlig upphandling (LOU), vilka 
trädde i kraft den l januari 2013. Ändringarna i KL innebär skärpta krav på att 
kommunägda bolag ska driva sina verksamheter inom ramen för tillämpliga kommunala 
befogenheter. För att kontrollera att så sker har även kommunstyrelsen uppsiktsplikt 
över bolagen skärpts. Lagändringen i LOU innebär att forsökslagstiftningen med 
undantag från LOU vad gäller kommunens upphandling från egna bolag har 
permanentats. Undantaget gäller dock bara om vissa kriterier är uppfyllda. 

Beslutsunderlag 

• stadsvapnet i Karlshamn protokoll 2014-04-0 l § 27. 

Yrkanden 

Magnus Gärdebring (M) yrkar bifall till sitt upprättade förslag. 



KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 5 125 

Kommunstyrelsen 2014-04-22 

Proposition 

Ordfåranden ställer proposition mellan stadsvapnet förslag till beslut och Magnus 
Gärdering (M) yrkande och finner att kommunstyrelsen har bifallit det förstnämnda. 



STADSV APNET I KARLSHAMN AB PROTOKOLL nr 3 

2014-04-01 

§ 27 Beslutsärenden,fortsättning 

2. Bolagsordningar och ägardirektiv för de helägda kommunala bolagen 

Förslag till beslut 

Styrelsen fdr stadsvapnet i Karlshamn AB beslutar fdreslå kommunstyrelsen hemställa 
hos kommunfullmäktige 

att kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna bolagsordningar och ägardirektiv för följande bolag inom 
Stadsvapnet i Karlshamn AB:s bolagskoncern: 
stadsvapnet i Karlshamn AB 
Karlshamnsbostäder AB 
Karlshamnsfastigheter AB 
Karlshamns Hamn AB 
Karlshamns Kombiterminal AB 
Karlshamn Energi AB 
Karlshamn Energiförsäljning AB 

att godkänna Ägardirektiv för Karlshamns kommuns helägda aktiebolag 

Sammanfattning 
Översynen av styrdokumenten fdr de helägda kommunala bolagen föranleds av 
ändringar i kommunallagen (KL) och lagen om offentlig upphandling (LOU), 
vilka trädde i laaft den l januari 2013. Ändringarna i KL innebär skärpta laav 
på att kommunägda bolag ska driva sina verksamheter inom ramen för 
tillämpliga kommunala befogenheter. För att kontrollera att så sker har även 
kommunstyrelsens uppsiktsplikt över bolagen skärpts. Lagändringen i LOU 
innebär att försökslagstiftningen med undantag från LOU vad gäller 
kommunens upphandling från egna bolag har permanentats. Undantaget gäller 
dock bara om vissa !aiterier är uppfYllda. 

Beslutsunderlag 
• Slaivelse till KS från Göran Persson och Ann Ästrand 
• Ägardirektiv 
• Bolagsordningar 

Yrkande 
Christel Friskopp yrkar bifall till kommundirektörens förslag till beslut. 
Magnus Gärdebring yrkar bifall till sitt upprättade förslag. 

Proposition 
Ordföranden ställer proposition på C Friskopps och M Gärdebrings yrkande och finner att 
styrelsen beslutar att bifalla C Friskopps yrkande. 
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2014-02-21 

Kommunstyrelsen 

Bolagsordningar och ägardirektiv för de helägda kommunala 
bolagen 

Översynen av styrdokumenten för de helägda kommunala bolagen foranleds 
av ändringar i kommunallagen (KL) och lagen om offentlig upphandling 
(LOU), vilka trädde i kraft den l januari 2013. Ändringarna i KL innebär 
skärpta krav på att kommunägda bolag ska driva sina verksamheter inom 
ramen för tillämpliga kommunala befogenheter. För att kontrollera att så sker 
har även kommunstyrelsens uppsiktsplikt över bolagen skärpts. Lagändringen 
i LOU innebär att försökslagstiftningen med undantag från LOU vad gäller 
kommunens upphandling från egna bolag har permanentats. Undantaget 
gäller dock bara om vissa kriterier är uppfyllda. 

Ändringar i kommunallagen 

Bolagsordningen 

Ändringarna innebär att bolagsordningen för ett kommunägt bolag ska ange 
det av kommunfullmäktige fastställda ändamålet med bolagets 
verksamhet 
de kommunala befogenheter som utgör ram fOr bolagets verksamhet 
att kommunfullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i 
verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större 
vikt fattas 

Dessa regler är inte nya på så sätt att kommunallagen redan tidigare innehållit 
motsvarande regler. Det nya är att reglerna i fråga numera måste tas in i 
bolagsordningen fOr respektive bolag. Kommunallagens regler gäller 
nämligen inte med automatik fOr de kommunala bolagen. För att bli gällande 
måste reglerna tas in i bolagsordningen, som också måste beslutas av 
bolagsstämman. Först därigenom blir reglerna även aktiebolagsrättsligt 
bindande för bolaget. Detsamma gäller fOr ägardirektiven. 

Karlshamns Kommun • Kommunledningsförvaltningen • Kansli 
Rådhuset • 374 81 Karlshamn • Tfn 0454-811 00 • Fax 0454-810 40 
E-post: kommunkansli@karlshamn.se • Internet: www.karlshamn.se 



De kommunala befogenheter som utgör ram för bolagets verksamhet 
varierar från bolag till bolag. Befogenheterna utgörs av 

lokaliseringsprincipen 
förbudet att ta sig an uppgifter som enbart ankommer på annan 
förbud att understödja enskilda personer och företag 
förbud mot att bedriva spekulativ verksamhet 
verksamheten ska vara av allmänt intresse, allmännyttiga tjänster 

Ett kommunalt bolag ska dessutom som grundprincip tillämpa 
självkostnadsprincipen. 

Från ovan nämnda befogenheter och principer förekommer ett flertal 
undantag enligt lag. De i sammanhanget mest intressanta är undantagen från 
lokaliseringsprincipen och självkostnadsprincipen. Exempelvis gäller för de 
allmännyttiga kommunala bostadsföretagen att de ska bedriva verksamheten 
enligt affarsmässiga principer. 

Inte heller den kommunala förmögenhetsförvaltningen berörs av 
självkostnadsprincipen. Detta innebär att köp och försäljning av fast och lös 
egendom liksom upplåtelse av egendom till exempel i form av hyra och 
arrende ska ske på affarsmässiga grunder. 

Ä ven när det inte finns lagstöd för undantag från de kommunala 
befogenheterna och principerna har praxis på en rad områden tillåtit avsteg. 
Ett flertal statliga utredningar har föreslagit att självkostnadsprincipen inte 
ska gälla när ett kommunalt bolag bedriver verksamhet på konkurrensutsatt 
marknad. Utredningarna har dock inte lett till någon lagreglerat generellt 
undantag från självkostnadsprincipen för sådan verksamhet. Det får ändå 
anses ligga i sakens natur att de bolag som verkar på en konkurrensutsatt 
marknad ska bedriva verksamheten på affårsmässiga grunder. Motsatsen 
skulle kunna leda till illojal konkurrens. Ä ven regelverket om olagligt 
statsstöd talar får att nämnda bolag ska tillämpa marknadsmässiga priser i sin 
verksamhet. 

Den nu aktuella översynen av bolagsordningarna och ägardirektiven för 
kommunens bolag har skett mot bakgrund av ovan redovisade legala 
förutsättningar. styrdokumenten har anpassats till tillämpliga 
kommunalrättsliga principer. Avsikten har varit att utforma 
bolagsordningarna så enkelt, tydligt och kortfattat som möjligt för att de ska 
kunna stå sig över tiden. 

Gemensamt ägardirektiv 

Det gemensamma ägardirektivet gäller för samtliga bolag i Karlshamns 
kommuns bolagskoncern vid sidan av de enskilda ägardirektiven som finns 
för respektive dotterbolag. 

Det gemensamma ägardirektivet ersätter de tidigare antagna Ägardirektiven, 
Ägarpolicyn och Företagspolicyn. I förhållande till tidigare Ägardirektiv har 
rollfårdelningen inom koncernen beskrivits på ett mer detaljerat sätt, 
Moderbolaget har fått en ny och utökad roll samtidigt som bolagens 
delaktighet i den kommunala styr- och ekonomiprocessen har tydliggjorts. 
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I de enskilda ägardirektiven uttalar ägaren sina ekonomiska krav, men dessa 
kompletteras på ett mera utvecklat sätt med mätbara verksamhetskrav. 
Genom dessa kan ägaren följa bolagets utveckling över tiden, men även 
bolagets ställning i jämförelse med andra bolag i samma bransch. 
Ägardirektiven är mer detaljerade och kan behöva anpassad och justeras över 
tiden. 

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 

En annan ändring har införts i kommunallagen, som medför skärpning av 
kommunstyrelsens uppsiktsplikt över de kommunala bolagen. 

Ändringen innebär att kommunstyrelsen i årliga beslut ska pröva om den 
verksamhet som respektive bolag bedrivit under föregående kalenderår har 
varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet. Kommunstyrelsen 
ska vidare pröva om verksamheten har utförts inom ramen för tillämpliga 
kommunala befogenheter. 

Om kommunstyrelsen kommer fram till att så inte är fallet ska styrelsen 
lämna förslag till kommunfullmäktige på lämpliga åtgärder. 

Kommunstyrelsen ska också vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att 
bolagen uppfyller de krav som kommunallagen ställer på bolagen. 

Ändringar i lagen om offentlig upphandling (LOID 

Ändringarna innebär permanentning av den försökslagstiftning som gällt 
under ett antal år angående kommuners möjlighet att utan tillämpning av 
LOU direktupphandla från sina bolag. Byggd på BU-praxis gör lagändringen 
det möjligt för en kommun att direktupphandla från eget bolag under 
förutsättning att de så kallade Teckalkriteriema är uppfyllda. 

Teckalkriterierna, som består av "kontrollkriteriet" och 
"verksamhetslaiteriet" innebär 

l. att kommunen måste ha samma kontroll över det bolag kommunen 
handlar varor och tjänster från som motsvarar den kontroll kommunen 
har över sin egen förvaltning (kontrollkriteriet) 

2. i det fall bolaget/leverantören även utför verksamhet tillsammans med 
någon annan än kommunen får denna verksamhet endast vara av 
marginell karaktär (verksamhetslaiteriet) 

Styrdokumenten för bolagen inom stadsvapnet i Karlshamn AB :s 
bolagskoncern har i tillämpliga delar utformats för anpassning till LOU. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktiges beslut 

att godkänna bolagsordningar och ägardirektiv för följande bolag inom 
stadsvapnet i Karlshamn AB :s bolagskoncern: 
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stadsvapnet i Karlshamn AB 
Karlshamnsbostäder AB 
Karlshamnsfastigheter AB 
Karlshamns Hamn AB 
Karlshamns Kombiterminal AB 
Karlshamn Energi AB 
Karlshamn Energi Elförsäljning AB 

att godkänna Ägardirektiv för Karlshamns kommuns helägda aktiebolag 

Göran Persson 
Kommundirektör 

AnnÅstrand 
Kommunjurist 
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Bolagsordning för stadsvapnet i Karlshamn AB 

stadsvapnet i Karlshamn AB 
Org nr 556427~2382 

Fastst/il/d av KF§ xx 2014~xx-xx 

Fastställd av kommunfullm1lktige den xx 2014 och av bolagsstämman den xx 
2014. 

§ 1 Firma 

Bolagets firma är stadsvapnet i Karlshamn AB. 

§ 2 Säte 

Styrelsen har sitt säte i Karlshamns kommun, Blekinge län. 

§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet 

Bolaget ska äga och förvalta aktier och andelar kommunala företag mom 
Karlshamns kommun. 

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 

Bolagets syfte är att, med iakttagande av Iokaliseringsprincipen, optimera och 
samordna den ekonomiska verksamheten i de kommunala företagen samt bidra till 
utvecklingen på det näringspolitiska området inom Karlshamns kommun. 

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Karlshamns kommun. 

§ 5 Fullmäktiges godkännande och rätt att ta ställning 

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Karlshamns kommun möjlighet att ta 
ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller 
annars av större vikt fattas. 

§ 6 Aktiekapital 

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 50 000 000 kronor och högst 200 000 000 kronor. 

§ 7 Antal aktier 

I bolaget ska finnas lägst 5 000 aktier och högst 20 000 aktier. 

§ 8 Styrelse 

Styrelsen ska bestå av lägst sju och högst elva ledamöter. 

Styrelsen utses av kommunfullm1!ktige i Karlshamns kommun bland kommun
styrelsens ledamöter med ersättare och dotterbolagens ordförande för tiden 
från den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullm1lktige 
förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommun
fullm1lktige. Kommunfullm1!ktige utser också ordförande och vice ordförande i 
bolagets styrelse. 
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§ 9 Revisorer 

stadsvapnet i Karlshamn AB 
Org nr 556427-2382 

Faststill/d av KF§ xx 2014-xx-xx 

För granskning av bolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning utser bolagsstämman en revisor eller ett 
revisionsbolag. 

Revisorns uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde 
räkenskapsåret efter revisorsvalet 

§ 10 Lekmannarevisorer 

F ör samma mandatperiod som gäller för bolagets revisorer ska kommunfull
mäktige i Karlshanrus kommun utse en lelanannarevisor. 

§ 11 Kallelse till bolagsstämma 

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast 
fyra veckor och senast två veckor före stämman. 

§ 12 Ärenden på årsstämma 

På årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling. 

l. Stämmans öppnande 
2. Val av ordförande vid stämman 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd 
4. Val av en eller två justeringsmän 
5. Godkännande av dagordning 
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen, och lekmanna

revisorernas granskningsrapport samt koncernredovisning och koncern
revisionsberättelse 

8. Beslut om 
a) fastställelse av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall 
koncernresultat- och koncernbalansräkning 
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 
balansrälmingen 
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med 
suppleanter 

l O. Val av auktoriserad revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall) 
Il. Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen 

eller bolagsordningen. 

§ 13 Räkenskapsår 

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår. 
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§ 14 Firmateckning 

Stadsvapnet i Karlshamn AB 
Org nr 556427-2382 

Fastst/il/d av KF§ xx 2014-xx-x.x, 

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot, verkställande direktör eller 
vice verkställande direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande far 
endast avse två personer i förening. 

§ 15 Kommunstyrelsens inspektionsrätt 

Kommunstyrelsen i Karlshamns kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar 
och räkenskaper och i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller 
dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad selaetess. 

§ 16 Ändring av bolagsordningen 

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i 
Karlshanms kommun. 
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FÖRFATTNINGSSAMLING 

Ågardirektiv för Karlshamns 
kommuns helägda aldiebolag 

Ägardirektiv för stadsvapnet i Karlshamn AB 

För den verksamhet som bedrivs i stadsvapnet i Karlshamn AB ("Bolaget"), gäller förutom 
"Ägardirektiv för Karlshamns kommuns helägda aktiebolag" även detta specifika ägardirektiv 
utfårdat av kommunfullmäktige i Karlshamns kommun den xx 2014 och fastställt av bo
lagsstämman i Bolaget den xx 2014. 

Kommunfullmäktige utövar ägarstyrning över dotterbolagen genom Bolaget och 
Bolagets verksamhet syftar till att: 

vara kommunstyrelsens förlängda arm till dotterbolagen och rådgöra med dessa om vilka 
frågor som ska lyftas till kommunfullmäktige för ställningstagande respektive godkän
nande 

övergripande samordna de kommunala bolagens verksamheter genom att äga och förvalta 
aktier och andelar i de bolag som ägs av Karlshamns kommun 

genom samordnat ägaransvar för kommunens bolag på sikt nå ökad effektivisering och ett 
optimalt utnyttjande av kommunens resurser 

genom de kommunala bolagens verksamhet bidra till kommunens tillväxt 

genom de kommunala bolagens verksamheter göra Karlshamn till en attraktiv kommun att 
bo och verka i samt uppleva 

uppnå samma beskattningssituation som gäller då verksamheten bedrivs i förvaltnings
form 

skapa flexibilitet vad gäller koncernbidrag och betalning av löpande avkastning från 
kommunens bolag till ägaren Karlshamns kommun i form av utdelning, räntebetalning 
och liknande ekonomiska transaktioner. 

Bolaget ska utöva Karlshamns kommuns övergripande ägarroll i förhållande till av kommu
nen delägda bolag. 

Verksamhetens inriktning 

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta aktier och andelar i kommu
nala bolag. Bolaget ska utgöra moderbolag i en koncern som omfattar Karlshamns kommuns 
helägda bolag. 

Bolaget är underordnat ägaren Karlshamns kommun och har att följa av kommunfullmäktige 
och kommunstyrelsen från tid till annan utf!irdade kommunal vision, koncernmål, riktlinjer, 
direktiv, program och andra styrdokument under fårutsättning att dessa inte strider mot bo
lagsordningen, tvingande lag eller annan fårfattning. 
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FÖRFATTNINGSSAMLING 

Ägardirektiv for Karlshamns 
kommuns helägda aktiebolag 

Bolaget ska företräda ägaren i förhållande till de övriga bolagen i koncernen. I den rollen lig
ger att övergripande på strategisk nivå samordna de kommunala bolagens verksamheter och 
utöva aktiv ägarstyrning av bolagen i enlighet med detta ägardirektiv samt riktlinjer, program 
och andra styrdokument som ägaren delger Bolaget. Bolaget ska se till att de övriga bolagen i 
koncernen följer av kommunfullmäktige beslutad kommunal vision och antagna koncernmål 
samt för respektive bolag utfärdade ägardirektiv, under fårutsättning att dessa inte strider mot 
bolagsordning, tvingande lag eller annan författning. 

Bolaget ska ha en löpande kommunikation med dotterbolagen i syfte att stödja och följa upp 
att dotterbolagen uppnår de långsiktiga målen som fastställts i ägardirektiven. 

Bolaget ska genomföra resultat- och skattemässiga dispositioner inom Karlshamns kommuns 
bolagskoncern för att optimera koncernens resurser, kontinuerligt ta ställning till bolagskon
cernens omfattning och se till att de kommunala bolagen aktivt arbetar får en hållbar utveck
ling i sina verksamheter. 

Ekonomiska och finansiella mål 

Bolaget ska optimera koncernens finansiella och skattemässiga situation. Bolaget ska på kort 
och lång sikt sträva efter en balanserad ekonomisk utveckling med utgångspunkt från Bola
gets uppdrag, investeringsbehov och ekonomiska risker. 

Bolaget ska verka för att koncernens soliditet ska uppgå tilllägst 25 %under en femårsperiod. 

Bolaget ska se till att dotterbolagen marknadsvärderas vid behov. 
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Karlshamnsbostäder AB 
Org nr556526-8355 

Fastställd av KF§ xx 2014-xx-xx 

Bolagsordning för Karlshamnsbostäder AB 

Fastställd av kommunfullmäktige den xx 2014 och av bolagsstämman den xx 
2014. 

§l Firma 

Bolagets firma är Karlshamnsbostäder AB. 

§ 2 Säte 

Styrelsen har sitt säte i Karlshamns kommun, Blekinge län. 

§ 3 .Föremålet för bolagets verksamhet 

Bolaget ska inom Karlshamns kommun förvärva, äga bebygga, förvalta, förädla 
och försälj a fastigheter och tomträtter med bostadslägenheter och därtill hörande 
kollektiva anordningar samt även med lokaler i de fall lokalerna utgör en mindre 
del av dessa fastigheter, används för kommunal verksamhet eller är kommersiella 
lokaler som har ett tydligt samband med den övriga verksamheten. 

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 

Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med ialcttagande av kommunallagens 
lokaliseringsprincip främja bostadsförsörjningen i Karlshamns kommun och er
bjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget. Verk
samheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. 

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla stadsvapnet i Karlshamn 
AB. 

§ 5 Fullmäktiges godkännande och rätt att ta ställning 

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Karlshamns kommun möjlighet att ta 
ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller 
annars av större vikt fattas. 

§ 6 Aktiekapital 

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 6 000 000 kronor och högst 24 000 000 kronor. 

§ 7 Antal aktier 

I bolaget ska finnas lägst 60 000 aktier och högst 240 000 aktier. 
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§ 8 Styrelse 

Styrelsen ska bestå av lägst sju och högst elva ledamöter. 

Karlshamnsbos tt/der AB 
Org nr 556526-8355 

Fastställd av KF§ xx 2014·xx-xx 

Styrelsen utses av konununfullmäktige i Karlshamns kommun för tiden från den 
årsstänuna som följer närmast efter det val till konununfullmäktige förrättats intill 
slutet av den årsstänuna som följer efter nästa val till konununfullmäktige. 
Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets 
styrelse. 

§ 9 Revisorer 

För granskning av bolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning utser bolagsstänunan en revisor eller ett 
revisionsbolag. 

Revisorns uppdrag gäller till slutet av den årsstänuna som hålls tmder det fjärde 
räkenskapsåret efter revisorsvalet. 

§ 10 Lekmannarevisorer 

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisorer ska kommunfull
mälctige i Karlshamns konunun utse en lekmaunarevisor. 

§ 11 Kallelse till bolagsstämma 

Kallelse till bolagsstänuna ska ske genom brev med posten till aldieägarna tidigast 
fYra veckor och senast två veckor före stämman. 

§ 12 Ärenden på årsstämma 

På årsstärmnan ska följ ande ärenden förekomma till behandling. 

l. Stämmans öppnande 
2. Val av ordförande vid stänunan 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd 
4. Val av en eller två justeringsmän 
5. Godkännande av dagordning 
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen, och lekmauna

revisorernas granskningsrapport samt koncernredovisning och koncern
revisionsberättelse 

8. Beslut om 
a) fastställelse av resultat- och balansräkning samt i förekonunande fall 
koncernresultat- och koncernbalansräkning 
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 
balansräkningen 
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmaunarevisorn med · 
suppleanter 
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Karlshamnsbos/tider AB 
Org nr 556526-8355 

Fastställd av KF§ xx 2014-xx-xx 

l O. Val av auktoriserad revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall) 
11. Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt alctiebolagslagen 

eller bolagsordningen. 

§ 13 Räkenskapsår 

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår. 

§ 14 Firmateckning 

Styrelsen får ej bemyndiga arman än styrelseledamot, verkställande direktör eller 
vice verkställande direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får 
endast avse två personer i förening. 

§ 15 Kommunstyrelsens inspektionsrätt 

Kommunstyrelsen i Karlshanms kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar 
och räkenskaper och i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller 
dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad selaetess. 

§ 16 Ändring av bolagsordningen 

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkärmande av kommunfullmäktige i 
Karlshamns kommun. 
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llKARLSHAMNS KOMMUN 

Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli 

Gäller fr o m: Lagakraftvunnet beslut. 

Beslut: KF§ 

FÖRFATTNINGsSAMLING 

Ägordirektiv för Karlshamns
bostäder AB (556526-8355) 

Ägardirektiv för Karlshamnsbostäder AB 

För den verksamhet som bedrivs i Karlshamnsbostäder AB ("Bolaget") gäller förutom" Ägar
direktiv för Karlshamns kommuns helägda aktiebolag" även detta specifika ägardirektiv ut
färdat av kommunfullmäktige i Karlshamns kommun den 7 april 2014 och fastställt av bo
lagsstämman i Bolaget den 21 maj 2014. 

Verksamhetens syfte 

Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprin
cip fräJrDa bostadsförsörjningen i Karlshamns kommun och erbjuda hyresgästerna möjlighet 
till boendeinflytande och inflytande i bolaget. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga 
principer. 

Rätten till bostad är en grundläggande välfärdsfråga. Bolaget är kommunens verktyg för att 
uppnå detta. Bolaget ska verkställa bostadspolitiska beslut till exempel vad gäller att trygga 
den framtida bostadsförsörjningen, verka för integration samt ökad valfrihet. 

Verksamhetens inriktning 

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Karlshamns kommun, på affärsmässiga 
principer förvärva, äga, bebygga, förvalta, förädla och försälja fastigheter och tomträtter med 
bostadslägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar samt även med lokaler i de fall 
lokalerna utgör en mindre del av dessa fastigheter, används för kommunal verksamhet eller är 
kommersiella lokaler som har ett tydligt samband med den övriga verksamheten. 

Bolaget ska vidare: 

på affårsmässiga principer äga, förvalta, utveckla, bygga, förvärva och avyttra bostäder 
anpassade till särskilda behov till exempel för ungdomar, studenter samt äldre personer 
med särskilda behov 

aktivt bidra till utveckling av bostadsområden 

arbeta för att utveckla och tillhandahållna de produkter och tjänster i boendet som efter
frågas. 

Bolaget får inte bedriva annan verksamhet än sådan som är förenlig med bolagsordningen. 
Verksamheten ska även vara förenlig med den kommlmala kompetensen. 



Karlshamns kommun 

FÖRFATTNINGSSAMLING 

Ågardirel<tiv fOr Karlshamns

bostäder AB (556016-9467) 

Fastighetsbestånd 

Bolagets fastighetsbestånd ska ha en omfattning och spridning så att verksamhetens imiktning 
kan innehållas. Bolaget fastighetsbestånd ska också ha en god geografisk spridning i kommn
nen. 

Bolagets lägsta vakansnivå bör vara sådan att den medger en tillfredställande rörlighet på bo
stadsmarknaden i kommunen. Vid fårväntad bostadsbrist ska Bolaget ha beredskap att tillgo
dose efterfrågan, om byggbar mark finns tillgänglig och det kan ske inom sunda affårsmässiga 
principer. 

Hyresgästinflytande 

Bolaget ska verka för att dess hyresgäster bereds tillfålle till ett reellt inflytande över boendet. 
Bolaget ska bidra till att utveckla formerna för de boendes inflytande. 

Hållbar utveckling, ekonomiska aspekter 

Bolaget ska ha en hyressättning som avspeglar de boendes grundläggande värderingar för att 
säkra hyresrätten. 

Hållbar utveckling, socialt ansvar 

Bolagets verksamhet ska präglas av ett socialt ansvar för bostadsmarknaden i kommtmen och 
därmed vara en förebild. Detta ska ske i dialog och nära samverkan med berörda i kommunen 
och är ett gemensamt ansvar. Den sociala aspekten i bostadsområdena ska särskilt uppmärk
sarmnas. 

Hållbar utveckling, ekologiskt ansvar 

Bolagets verksamhet ska präglas av ekologiskt ansvar och inom den affårsmässiga principen 
kontinuerligt pröva åtgärder som bidrar till ett ekologiskt ansvar. 

Verksamhetens mål 

Bolaget har följ ande mål för sin verksamhet: 

att bidra till att Karlshamns utveckling stärks av attraktiva bostäder genom förädling av 
befintliga bostäder och nybyggnation av bostäder 

att de boende genom Bolaget får möjlighet till ett inflytande på sin bostad och sitt bostads
område. På så sätt möjliggörs ett fördjupat engagemang i och ansvarstagande för boendet 
och därigenom utvecklar hyresgästen sin egen välfård 

att bidra till samtliga aspekter i en hållbar utveckling 

att ansvara för bostadsgaranti till studenter 

att ansvara för boendedelen i utvecklingen av de äldres boende enligt kommunfullmäl<ti
ges program "Boende för äldre på egna villkor". 
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Karlshamns kommun 

FÖRF ATTNINGSSAML!NG 

Ägardirel<tiv för Karlshamns

bostäder AB (556016-9467) 

Bolaget ska uppfattas som den bästa hyresvärden i Karlshamn med långsiktigt goda rela
tioner till sina hyresgäster samt genom attraktiva boendemiljöer av olika slag, bidra till ut
vecklingen av kommunen. 

Verksamhetsmålen ska utformas så att de kan jämföras med Bolagets prestationer över tiden 
samt med andra jämförbara bolag. Bolaget ansvarar för att ta fram jämförelsetal. 

Vidare ska Bolaget mäta kännedom och uppfattning om Bolaget ("KABO") hos allmänheten. 

Klimat- och miljömål 

Bolaget ska aktivt driva klimat och miljöfrågor i sin verksamhet. Bolaget ska sätta upp mät
bara mål som följs upp årligen. 

Ekonomiska och finansiella mål 

Avkastningskravet ska motsvara statslåneräntan året före aktuellt räkenskapsår med tillägg av 
en (l) procentenhet i riskpremie (Fastställs årligen av regeringen). Avkastningskravet beräk
nas på tillskjutet kapital i bolaget. 

Värdeöverföringen ska årligen lämnas till moderbolaget Stadsvapnet i Karlshamn AB. 
Moderbolaget bestämmer, efter samråd med Bolaget, hur avkastningen ska lämnas. 

Soliditeten under en femårsperiod ska inte understiga 15 %. 

Bolagets fastigheter ska vid behov värderas baserat på marknadsmässiga antaganden. 

Vidare ska Bolaget årligen redovisa direktavkastningen på fastighetsi1mehavet i jämförelse 
dels över tiden, dels med övriga likoande kommunala bostads bolag. 

Köp och försäljning av fastigheter 

Bolaget ska alltid informera styrelsen i moderbolaget Stadsvapnet i KarlshanmAB innan 
Bolaget genomför köp eller försäljning av fastighet samt bildande, köp eller försäljning av 
bolag, så att moderbolaget kan ta ställning till affärens genomförande och bedöma om ärendet 
ska överlämnas till kommunfullmäktige. Bolaget ska även lämna rapport till moderbolagets 
styrelse, när sådan åtgärd är genomförd. 

Bildandet av bolag kan komma i fråga får att genomfåra köp respektive försäljning av fastig
het, som utgör tillgång i Bolaget. 

Bildande av bolag kan komma i fråga även för att uppföra ny byggnad på fastighet, som utgör 
tillgång i Bolaget. 

Som förutsättning för köp eller bildande av särskilt bolag för ovan nämnda syften gäller att 
kommunfullmäktige fastställt- eller vid behov ges möjlighet att fastställa- att det kommu
nala ändamålet med det särskilda bolagets verksamhet ska vara samma ändamål som gäller 
för moderbolaget Karlshamnsbostäder AB. Fullmäktige ska dessutom ha utsett- respektive 
utse- styrelse och lekmannarevisor i det särskilda bolaget. 
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Karlshamnsfastigheter AB 
Org nr 556188-5160 

Fastställd av KF§ xx 2014-xx-xx 

Bolagsordning för Karlshamnsfastigheter AB 

Fastställd av kommunii.rllmäktige den xx 2014 och av bolagsstämman den xx 
2014. 

§l Firma 

Bolagets firma är Karlshanrosfastigheter AB. 

§ 2 Säte 

Styrelsen har sitt säte i Karlshanros kommun, Blekinge Iäu. 

§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet 

Bolaget ska bedriva service till näringslivet i Karlshanros kommun samt förvalta 
och hyra ut Iokaier till näringsidkare. 

Bolaget ska inom Karlshanros kommun förvärva, äga, bebygga förvalta och 
försälja fastigheter eller tomträtter. 

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 

Bolagets syfte är att, med iakttagande av lokaliserings-, likställighets- och själv
kostnadsprincipen stärka kommunens attraktionskraft för boende och näringslivs
etableringar. 

Uthyrning av lokaler till näringsidkare ska bedrivas på affarsrnässig grund och 
syfta till att, med iakttagande av lokaliseringsprincipen, främja näringslivets 
utveckling inom kommunen. 

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla stadsvapnet i Karlshamn 
AB. 

§ 5 Fullmäktiges godkännande och rätt att ta ställning 

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Karlshamns kornmun möjlighet att ta 
ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller 
armars av större vikt fattas. 

§ 6 Aktiekapital 

Aktiekapitalet ska utgöra lägst l 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor. 

§ 7 Antal aktier 

I bolaget ska finnas lägst l O 000 aictier och högst 40 000 aktier. 
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§ 8 Styrelse 

Styrelsen ska bestå av lägst sju och högst elva ledamöter. 

Karlshamnsfastigheter AB 
Org nr 556188-5160 

Fastställd av KF§ xx 2014-xx-xx 

Styrelsen utses av kornmunfullmäktige i Karlshamns kornmun för tiden från den 
årsstämrna som följer närmast efter det val till kornmunfullmäktige förrättats intill 
slutet av den årsstämrna som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. 
Kornmunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets 
styrelse. 

§ 9 Revisorer 

För granskning av bolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och 
verkställande direktörens ilirvaltning utser bolagsstämman en revisor eller ett 
revisionsbo!ag. 

Revisorns uppdrag gäller till slutet av den årsstämrna som hålls under det :fjärde 
räkenskapsåret efter revisorsval et. 

§ l O Lekmannarevisorer 

För samrna mandatperiod som gäller för bolagets revisorer ska kornmunfull
mäktige i Karlshamns kornmun utse en lekmannarevisor. 

§ 11 Kallelse till bolagsstämrna 

Kallelse till bolagsstämrna ska ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast 
fyra veckor och senast två veckor före stämman. 

§ 12 Ärenden på årsstämma 

På årsstämman ska öljande ärenden förekornrna till behandling. 

l. stämmansöppnande 
2. V al av ordförande vid stämman 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd 
4. V al av en eller två justeringsmän 
5. Godkännande av dagordning 
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen, och lekmanna

revisorernas granskningsrapport samt i förekommande fall koncern
redovisning och koncermevisionsberättelse 

8. Beslut om 
a) fastställelse av resultat- och balansräkning samt i ffirekammande fall 
koncermesultat- och koncernbalansräkning 
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 
balansräkningen 
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 
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Karlshamnsfastigheter AB 
Org nr 556188-5160 

Faststalid av KF§ xx 2014~xx~xx 

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med 
suppleanter 

l O. Val av auktoriserad revisor och revisorssuppleant (i f<irekommande fall) 
11. Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen 

eller bolagsordningen 

§ 13 Räl<enskapsår 

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår. 

§ 14 Firmateckning 

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot, verkställande direktör eller 
vice verkställande direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande far 
endast avse två personer i förening. 

§ 15 Kommunstyrelsens inspektionsrätt 

Kommunstyrelsen i Karlshamns kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar 
och räkenskaper och i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller 
dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess. 

§ 16 Ändring av bolagsordningen 

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i 
Karlshamns kommun. 
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FÖRFATTNINGSSAMLING 

Ågardirektiv fdr Karlshamns 
kommuns helägda aktiebolag 

Ägardirektiv för Karlshamnsfastigheter AB 

För den verksamhet som bedrivs i Karlshamnsfastigheter AB ("Bolaget") gäller förutom 
"Ägardirektiv för Karlshamns kommuns helägda aktiebolag" även detta specifika ägardirektiv 
utfårdat av kommunfullmäktige i Karlshamns kommun den xx 2014 och fastställt av bo
lagsstämman i Bolaget den xx 2014. 

Verksamhetens syfte 

Bolagets syfte är att med iakttagande av lokaliserings-, likställighets- och självkostnadsprinci
pen stärka kommunens attraktionskraft för boende och näringslivsetableringar. 

Uthyrning av lokaler till näringsidkare ska bedrivas på affårsmässig grund och syfta till att, 
med iakttagande av lokaliseringsprincipen, främja näringslivets utveckling inom kommunen. 

Rätten till arbete och sysselsättning är en grundläggande välfårdsfråga. Karlshamnsfastigheter 
AB är ett av kommunens verktyg får att uppnå detta välHirdsmåL Bolaget ska verkställa när
ingslivspolitiska beslut till exempel vad gäller att tillhandahålla verksamhetslokaler och un
derlätta företagsetableringar i kommunen. 

Verksamhetens inriktning 

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Karlshamns kommun bedriva service för 
näringslivet samt förvalta och hyra ut lokaler till näringsidkare. 

Bolaget ska inom Karlshamns kommun förvärva, äga, bebygga och förvalta fastigheter och 
tomträtter får handel, industri, förvaltning, kultur och utbildning. Bolaget ska avyttra de fas
tigheter, som lämpligen bör ägas av annan och/eller som inte längre behövs i Bolagets verk
samhet. 

Bolaget får inte bedriva annan verksamhet än sådan som är fårenlig med bolagsordningen. 
Verksamheten ska även vara förenlig med den kommunala kompetensen. 
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Verksamhetens mål 

FÖRFATTNINGSSAMLING 

Ägardirektiv ffi r Karlshamns 
kommuns helägda aktiebolag 

Bolagets vision är att vara den självklara samarbetspartnern for hyresgäster som har behov av 
verksamhetslokaler i Karlshamns kommun. Bolaget ska vara en föregångare for kreativ ut
veckling i hela Blekinge. Detta uppnår Bolaget genom samarbete, kreativitet och ekonomisk 
stabilitet. 

Bolaget har följande mål for sin verksamhet: 

att uthyrningsgraden och hyresintäkterna ska öka främst på Halda Utvecklingscentrum. 
· Det är dock av stor vikt att befintliga företag får möjlighet att växa. 

att fortsätta utveckla Östra Pirenområdet 

att vara en aktiv part i olika näringslivsprojekt lokalt, regionalt och internationellt 

att arbeta för att Hållbar utveckling efterlevs inom verksamheten 

att arbeta för att öka energibesparingar och vidta åtgärder för att minska förbrukningarna 

att upprätthålla en underhållsplan för alla bolagets fastigheter 

att den planerade ekonomiska utvecklingen mot ett O-resultat 2016 fortsätter. 

Verksamhetsmålen, ska utformas så att de kanjämföras med Bolagets prestationer över tiden 
samt med andra jämförbara bolag. Bolaget ansvarar for att ta fram jämförelsetal. 

Vidare ska Bolaget mäta kännedom och uppfattning om Bolaget hos allmänheten. 

Klimat- och miljömål 

Bolaget ska aktivt driva klimat och miljöfrågor i sin verksamhet. Bolaget ska sätta upp mät
bara mål som följs upp årligen. 

Ekonomiska och finansiella mål 

Avkastningskravet för Bolaget ska, över en femårsperiod, motsvara statslåneräntan den förste 
(l) september året före aktuellt räkenskapsår med tillägg av tre (3) procentenheter i riskpre
mie. Avkastningskravet beräknas på stadsvapnet i Karlshamn AB:s anskaffningsvärde för ak
tierna i Bolaget. Så länge bolagets resultat är negativt finns inget avkastningskrav. 

Avkastningen ska årligen lämnas till moderbolaget stadsvapnet i Karlshamn AB. Moderbola
get bestämmer, efter samråd med Bolaget, hur avkastningen ska lämnas. 

Bolagets fastigheter ska vid behov värderas baserat på marknadsmässiga antaganden. 

Vidare ska Bolaget årligen redovisa direktavkastningen på fastighetsinnehavet i jämförelse 
dels över tiden, dels med övriga liknande kommunala fastighetsbolag. 
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Köp och försäljning av fastigheter 

FÖRFATTNINGSSAMLING 

Ägordirektiv för Karlshamns 
kommuns helägda aktiebolag 

Bolaget ska alltid informera styrelsen i moderbolaget stadsvapnet i Karlshamn AB innan Bo
laget genomför köp eller försäljning av fastighet samt vid bildande, köp eller försäljning av 
bolag, så att moderbolaget kan ta ställning till affårens genomförande och bedöma om ärendet 
ska överlämnas till kommunfullmäktige. Bolaget ska även lämna rapport till moderbolagets 
styrelse, när sådan åtgärd är genomförd. 

Bildandet av bolag kan komma i fråga för att genomföra köp respektive försäljning av fastig
het, som utgör tillgång i Bolaget. 

Bildande av bolag kan komma i fråga även för att uppföra ny byggnad på fastighet, som utgör 
tillgång i Bolaget. 

Som förutsättning får köp eller bildande av särskilt bolag får ovan nämnda syften gäller att 
kommunfullmäktige fastställt- eller vid behov ges möjlighet att fastställa- att det kommu
nala ändamålet med det särskilda bolagets verksamhet ska vara samma ändamål som gäller 
för moderbolaget Karlshamnsfastigheter AB. Fullmäktige ska dessutom ha utsett- respektive 
utse- styrelse och lekmannarevisor i det särskilda bolaget. 
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Bolagsordning för Karlshamns Hamn AB 

Karlshamns Hamn AB 
Org nr 556016-9467 

Fastställd av KF§ xx 2014~xx~xx 

Fastställd av kommunfullmäktige den xx 2014 och av bolagsstämman den xx 
2014. 

§l Firma 

Bolagets firma är Karlshamns Hamn Aktiebolag. 

§ 2 Säte 

Styrelsen har sitt säte i Karlshamns kommun, Blekinge län. 

§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet 

Bolaget ska bedriva hamnverksamhet samt utföra hamn-, sjöfarts- och 
logistikrelaterade tjänster inom Karlshamns Hamns verksamhetsområde. 

§ 4 Åndamålet med bolagets verksamhet 

Bolagets syfte är att med optimalt resursutnyttjande bedriva och utveckla hamn
verksamhet och all slags godshantering inom bolagets verksamhetsområde. Verk
samheten ska bedrivas på affarsmässig grund. 

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Stadsvapnet i Karlshamn 
AB. 

§ 5 Fullmäktiges godkännande och rätt att ta ställning 

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Karlshamns kommun möjlighet att ta 
ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller 
annars av större vikt fattas. 

§ 6 Aktiekapital 

Aktiekapitalet ska) utgöra lägst 50 000 000 kronor och högst 200 000 000 kronor. 

§ 7 Antal aktier 

I bolaget ska finnas lägst 5 000 aktier och högst 20 000 aktier. 

§ 8 Styrelse 

Styrelsen ska bestå av lägst sju och högst elva ledamöter. 

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Karlshamns kmnmun för tiden från den 
årsstämma som följer närmast efter det val till kmnmunfullmäktige förrättats intill 
slutet av den årsstämma som fåljer efter nästa val till kommunfullmäktige. 
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Karlshamns Hamn AB 
Org nr 556016-9467 

Faststtl!ld av KF§ xx 2014-xx-xx 

Kommunfullmäktige utser också ordförande och viCe ordförande 
styrelse. 

§ 9 Revisorer 

bolagets 

För granskning av bolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning utser bolagsstämman en revisor eller ett 
revisions bolag. 

Revisorns uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde 
räl<enskapsåret efter revisorsvalet 

§ 10 Lekmannarevisorer 

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisorer ska kommunfull
mäktige i Karlshamns kommun utse en lekmannarevisor. 

§ 11 Kallelse till bolagsstämma 

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten till al<tieägarna tidigast 
fYra veckor och senast två veckor före stämman. 

§ 12 Ärenden på årsstämma 

På årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling. 

l. Stämmans öppnande 
2. Val av ordförande vid stämman 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd 
4. Val av en eller tvåjusteringsmän 
5. Godkännande av dagordning 
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen, och lekmanna

revisorernas granskningsrapport samt i förekommande fall koncern
redovisning och koncernrevisionsberättelse 

8. Beslut om 
a) fastställelse av resultat- och balansräl<ning samt i förekommande fall 
koncernresultat- och koncernbalansräkning 
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 
balansräkningen 
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med 
suppleanter 

l O. Val av auktoriserad revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall) 
Il. Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt al<tiebolagslagen 

eller bolagsordningen. 
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§ 13 Räkenskapsår 

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår. 

§ 14 Firmateckning 

Karlshamns Hamn AB 
Org nr 556016-9467 

Faststillid av KF§ xx 20!4Mxx-xx 

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot, verkställande direktör eller 
vice verkställande direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får 
endast avse två personer i förening. 

§ 15 Kommunstyrelsens inspektionsrätt 

Kommunstyrelsen i Karlshamns konunun äger rätt att ta del av bolagets handlingar 
och räkenskaper och i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller 
dock endast i den mån hinder ej möter på grund av fårfattningsreglerad selaetess. 

§ 16 Ändring av bolagsordningen 

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av konununfullmäktige i 
Karlshamns konunun. 
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FÖRFATTNINGsSAMLING 

Ägordirektiv for Karlshamns 
kommuns helägda aktiebolag 

Ägardirektiv för Karlshamns Hamn AB 

Karlshamns Hamn AB med dotterbolaget Karlshamns Kombiterminal AB ska tillgodose kun
dernas behov av konkurrenskraftiga och miljövänliga logistiklösningar. 

För den verksamhet som bedrivs i Karlshamns Hamn AB och dess dotterbolag i tillämpliga 
delar ("Bolaget") gäller fårutom "Ägardirektiv får Karlshamns kommuns helägda aktiebolag" 
även detta specifika ägardirektiv utfårdat av kommunfullmäktige i Karlshamns kommun den 
xx 2014 och fastställt av bolagsstämman i Bolaget den xx 2014. 

Verksamhetens syfte 

Bolagets syfte är att bedriva och utveckla en rationell och kostnadseffektiv hamn- och 
logistikverksamhet väl anpassad och integrerad i godsflödet Bolaget ska tillsammans med 
näringslivet, Karlshamns kommun och dess koncern bidrar till att Karlshamn och dess region 
utvecklas som ett gods-, transport- och logistikcentrum. 

Verksamhetens inriktning 

Bolaget har till fåremål för sin verksamhet att på affärsmässiga grunder bedriva hamn-, 
stuveri-, godshanterings-, transport- och terminalverksamhet samt att erbjuda vissa därtill 
hörande speditionstjänster. 

För att optimera Bolagets utbud av tjänster till näringslivet ska Bolaget, när så bedöms gynn
samt, samarbeta med andra bolag och verksamheter inom logistik och transportsektorn. 

Bolaget fastställer och uppbär för egen räkning samtliga avgifter hänförliga till hamnverk
samheten. 

Bolaget får inte bedriva annan verksamhet än sådan som är fårenlig med bolagsordningen. 
Verksamheten ska även vara förenlig med den kommunala kompetensen. 
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Verksamhetens mål 

FÖRFATTNINGSSAMLING 

Ägardirel<tiv flir Karlshamns 
kommuns helägda aktiebolag 

Bolagets övergripande vision är "Att vara en betydande kundanpassad logistiknod i Södra 
Östersjöområdet En av Sveriges största hamnar som leder utvecklingen". 

Affärsiden är "att vara den ledande hamnen mellan Stockholm och Trelleborg för bulk och 
enhetslaster genom att erbjuda hantering, lagring, transporttjänster och supply-chain lösningar 
i enlighet med kundernas behov". 

Detta ska nås genom: 

o Satsning på att bli en betydande in termodal nod i Södra Östersjöområdet 

• Stor volym och brett utbud av tjänster som skapar skalfördelar och tillväxt 

• Proaktivitet- tekniskt, operativt och marknadsmässigt- som skapar långsiktiga 
kostnadsfördelar och försprång på marknaden 

o Kundorientering, där bolaget skapar kundanpassade konceptlösningar och mervärde 
för kunden 

• Etik- där bolaget ska hålla en hög etisk standard internt och externt 

o Attraldiv arbetsgivare- genom tydlighet, kommunikation, målstyrning och kompe
tensutveckling ska bolaget attrahera och vidareutveckla personal 

o Motor för Regionen - skapa regional utveckling genom att medverka till en växande 
logistiknäring i Karlshamn 

o Ständiga förbättringar- fokusera på hållbar utveckling, högt säkerhetsmedvetande 
och ett kontinuerligt förbättringsarbete. 

Verksamhetsmålen ska utformas så att de kanjämföras med Bolagets prestationer över tiden 
samt med andra jämförbara bolag. 

Klimat- och miljömål 

Bolaget ska aktivt driva klimat och miljöfrågor i sin verksamhet. Bolaget ska sätta upp mät
bara mål som följs upp årligen. 

Ekonomiska och finansiella mål 

Avkastningskravet för Bolaget ska, över en femårsperiod, motsvara statslåneräntan den förste 
(l) september året före aktuellt räkenskapsår med tillägg av tre (3) procentenheter i riskpre
mie. Avkastningsiaavet beräknas på stadsvapnet i Karlshamn AB :s anskaffningsvärde för ak
tierna i Bolaget. 

Avkastningen ska årligen lämnas till moderbolaget stadsvapnet i Karlshamn AB. Moderbola
get bestämmer, efter samråd med Bolaget, hur avkastningen ska lämnas. 
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FÖRFATTNINGSSAMLING 

Ägardirektiv fOr Karlshamns 
kommuns helägda aktiebolag 

Bolagets resultat ska varje år disponeras så att den, i fårkommande fall, fastställda värdeöver
föringen (utdelningskrav) i form av koncernbidrag eller utdelning till ägaren kan uppfyllas. I 
övrigt ska resultatdisponering ske i enlighet med vad som anges i "Ägardirektiv för Karls
hamns kommuns helägda aktiebolag". 

Köp och försäljning av fastigheter 

Bolaget ska alltid informera styrelsen i moderbolaget stadsvapnet i Karlshamn AB innan Bo
laget genomför köp eller försäljning av fastighet samt bildande, köp eller försäljning av bolag, 
så att moderbolaget kan ta ställning till affärens genomförande och bedöma om ärendet ska 
överlämnas till kommunfullmäktige. Bolaget ska även lämna rapport till moderbolagets sty
relse, när sådan åtgärd är genomförd. 

Bildandet av bolag kan komma i fråga får att genomföra köp respektive försäljning av fastig
het, som utgör tillgång i Bolaget. 

Som förutsättning för köp eller bildande av särskilt bolag för ovan nämnda syften gäller att 
kommunfullmäktige fastställt- eller vid behov ges mö j Iighet att fastställa - att det kommu
nala ändamålet med det särskilda bolagets verksamhet ska vara samma ändamål som gäller 
får moderbolaget Karlshamns Hamn AB. Fullmäktige ska dessutom ha utsett- respektive 
utse- styrelse och lekmannarevisor i det särskilda bolaget. 
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Karlshamn Kombiterminal AB 
Org nr 556616-5659 

Fastställd av KF§ x 2014-xx-xx 

Bolagsordning för Karlshamn Kombiterminal AB 

Fastställd av kommunfullmäktige den xx 2014 och av bolagsstämman den xx 
2014. 

§ 1 Firma 

Bolagets firma är Karlshamn Kombiterminal AB 
(Tidigare Karlshamns Kajer AB). 

§ 2 Säte 

Styrelsen har sitt säte i Karlshamns kommun, Blekinge län. 

§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet 

Bolaget ska med Karlshamn som bas bedriva kombiterminal med all slags gods
hantering, förvalta egendom och tillhandahålla logistikstj ärrster i förbindelse med 
godshantering samt utöva därmed förenlig verksamhet. 

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 

Bolagets syfte är att på affärsmässig grund bedriva kombiterminalverksamhet och 
all slags godshantering och därtill relaterade tjänster inom bolagets verksamhets
område, med syfte till att långsiktigt stimulera utveckling i Karlshamns Hamn och 
nya etableringar i Karlshamns kommun. 

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Karlshamns Hamn AB. 

§ 5 Fullmäktiges godkännande och rätt att ta ställning 

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Karlshamns kommun möjlighet att ta 
ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller 
annars av större vikt fattas. 

§ 6 Aktiekapital 

Aktiekapitalet ska utgöra lägst l 00 000 kronor och högst 400 000 kronor. 

§ 7 Antal aktier 

I bolaget ska finnas lägst l O aktier och högst 40 aktier. 
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§ 8 styrelse 

Styrelsen ska bestå av lägst sju och högst elva ledamöter. 

Karlshamn Kombiterminal AB 
Org nr 556616-5659 

Faststellid av KF§ x 2014-xx-xx 

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Karlshamns kommun bland Karlshamns 
Hamn AB:s ledamöter för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det 
val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter 
nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och 
vice ordförande i bolagets styrelse. 

§ 9 Revisorer 

F ör granskning av bolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning utser bolagsstämman en revisor eller ett 
revisions bolag. 

Revisorns uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde 
räkenskapsåret efter revisorsvalet 

§ 10 Lekmannarevisorer 

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisorer ska kommun
fullmäktige i Karlshamns kommun utse en lekrnarmarevisor. 

§ 11 Kallelse till bolagsstämma 

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast 
fYra veckor och senast två veckor före stämman. 

§ 12 Ärenden på årsstämma 

På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling. 

l. Stämmans öppnande 
2. Val av ordförande vid stämman 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd 
4. Val av en eller två justeringsmän 
5. Godkännande av dagordning 
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmanna

revisorns granskningsrapport 
8. Beslut om 

a) fastställelse av resultat- och balansräkning samt iförekommande fall 
koncermesultat- och koncernbalansräkning 
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 
balansräkningen 
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör 

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekrnarmarevisorn med 
suppleanter 
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Karlshamn Kombiterm;nal AB 
Org nr 5566!6-5659 

FaststCilld av KF§ x 2014~xx~xx 

10. Val av auktoriserad revisor ochrevisorssuppleant (i förekommande fall) 
11. Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen 

eller bolagsordningen. 

§ 13 Räkenskapsår 

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår. 

§ 14 Firmateckning 

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot, verkställande direktör eller 
vice verkställande direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får 
endast avse två personer i förening. 

§ 15 Kommunstyrelsens inspelitionsrätt 

Kommunstyrelsen i Karlshamns kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar 
och räkenskaper och i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller 
dock endast i den mån hinder ej möter på grund av fårfattningsreglerad sekretess. 

§ 16 Ändring av bolagsordningen 

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i 
Karlshamns Kommun. 
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Bolagsordning för Karlshamn Energi AB 

Karlshamn Energi AB 
Org nr 556223-8849 

Fastställd av KF§ x 2014~xx~xx 

Fastställd av kommunfullmäktige den xx 2014 och av bolagsstämman den xx 
2014. 

§l Firma 

Bolagets firma är Karlshamn Energi AB. 

§ 2 Säte 

Styrelsen har sitt säte i Karlshamns kommun, Blekinge län. 

§ 3 Föremålet fOr bolagets verksamhet 

l. Bolaget ska bedriva eldistribution inom sitt koncessionsområde. 

2. Bolaget ska bedriva produktion, distribution och handel med värme och kyla. 

3. Bolaget ska bygga, äga och förvalta infrastruktur för elektronisk 
kommunikation inom Karlshamns kommun samt sälja tjänster inom energi
sektorn. 

§ 4 Ändamålet med bolagets verl•samhet 

l. Bolaget syfte är att med optimalt resursutnyttjande och med hög leverans
säkerhet främja en god elförsörjning och en långsiktigt hållbar energiförsörjning 
inom koncessionsområdet Verksamheten ska bedrivas på affärsmässig gnmd. 

2. Bolaget syfte är att med optimalt resursutnyttjande och med hög leverans
säkerhet främja en god värmeförsörjning och en långsiktigt hållbar energiför
sörjning inom verksamhetsområdet. Verksamheten ska bedrivas på affärsmässig 
grund. 

3. Bolagets syfte är att med iakttagande av lokaliseringsprincipen främja 
tillgången till bredband för boende och företag inom Karlshamns kommun. 

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla stadsvapnet i Karlshamn 
AB. 

§ 5 Fullmäktiges godkännande och rätt att ta ställning 

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Karlshamns kommun möjlighet att ta 
ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller 
armars av större vikt fattas. 

§ 6 Aktiekapital 

Aktiekapitalet ska utgöra lägst l O 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor. 
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§ 7 Antal aktier 

I bolaget ska finnas lägst l 000 aktier och högst 4 000 aktier. 

§ 8 Styrelse 

Styrelsen ska bestå av lägst sju och högst elva ledamöter. 

Karlshamn Energi AB 
Org nr 556223-8849 

Fastställd av KF§ x 2014~xx~xx 

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Karlshamns kommun för tiden från den 
årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill 
slutet av den årsstämma som följ er efter nästa val till kommunfullmäktige. 
Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets 
styrelse. 

§ 9 Revisorer 

För granskning av bolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning utser bolagsstämman en revisor eller ett 
revisions bolag. 

Revisorns uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde 
räkenskapsåret efter revisorsvalet 

§ lO Lekmannarevisorer 

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisorer ska kommunfull
mäktige i Karlshamns kommun utse en lekmannarevisor. 

§ 11 Kallelse till bolagsstämma 

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast 
fyra veckor och senast två veckor före stämman. 

§ 12 Ärenden på årsstämma 

På årssstämman ska följande ärenden förekomma till behandling. 

l. Stämmans öppnande 
2. Val av ordförande vid stämman 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd 
4. Val av en eller två justeringsmän 
5. Godkännande av dagordning 
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen, och lekmanna

revisorns granskningsrapport samt koncernredovisning och koncern
revisionsberättelse 

8. Beslut om 
a) fastställelse av resultat- och balansräkning samt iförekommande fall 
koncernresultat- och koncernbalansräkning 
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 
balansräkningen 
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Karlshamn Energi AB 
Org nr 556223-8849 

Fastställd av KF§ x 2014~xx-xx 

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör 
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med 

suppleanter 
l O. Val av auktoriserad revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall) 
Il. Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen 

eller bolagsordningen. 

§ 13 Räkenskapsår 

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår. 

§ 14 Firmateckning 

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot, verkställande direktör eller 
vice verkställande direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får 
endast avse två personer i förening. 

§ 15 Kommunstyrelsens inspektionsrätt 

Kommunstyrelsen i Karlshamns kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar 
och räkenskaper och i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller 
dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess. 

§ 16 Ändring av bolagsordningen 

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i 
Karlshamns kommun. 
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FÖRFATTNINGSSAMLING 

Ägordirektiv fOr Karlshamns 
kommuns helägda aktiebolag 

Ägardirektiv för Karlshamn Energi AB 

Karlshamn Energi AB med dotterbolaget Karlshamn Energi Elförsäljning AB ska som lokalt 
energiföretag tillgodose kundernas behov av konkurrenskraftiga och miljövänliga energilös
ningar. 

För den verksamhet som bedrivs i Karlshamn Energi AB och dess dotterbolag i tillämpliga 
delar ("Bolaget") gäller fårutom "Ägardirektiv får Karlshamns kommuns helägda aktiebolag" 
även detta specifika ägardirektiv utfårdat av kommunfullmäktige i Karlshamns kommun den 
xx 2014 och fastställt av bolagsstämman i Bolaget den xx 2014. 

Verksamhetens syfte 

Bolagens syfte är att med optimalt resursutnyttjande och med hög leveranssäkerhet främja en 
god elförsörjning, en god värmeförsörjning och en långsiktigt hållbar energiförsörjning inom 
verksamhetsområdet. Verksamheten ska bedrivas på affårsmässig grund. 

Bolagets syfte är att med iakttagande av lokaliseringsprincipen främja tillgången till bredband 
får boende och företag inom Karlshamns kommun. 

Verksamhetens inriktning 

Bolagen har till föremål för sin verksamhet att inom sitt koncessionsområde bedriva eldistri
bution samt att bedriva produktion, distribution och handel med värme samt kyla. Bolagen ska 
bygga, äga och förvalta infrastruktur för elektronisk kommunikation som främjar tillgången 
till bredband för boende och företag inom Karlshamns kommun. 

Bolaget får inte bedriva annan verksamhet än sådan som är förenlig med bolagsordningen. 
Verksamheten ska även vara förenlig med den kommunala kompetensen. 
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Verksamhetens mål 

FÖRFATTNINGSSAMLING 

Ågardirektiv for Karlshamns 
kommuns helägda aktiebolag 

Bolagets vision är att tillsammans med sitt dotterbolag vara det ledande energiforetaget i reg
ionen och aktivt verka för en hållbar utveckling. 

Bolagets affårside är att som lokalt energiföretag, tillsammans med sitt dotterbolag, tillgodose 
kundernas behov av konkurrenskraftiga och hållbara lösningar för energi och bredband. 

Verksamheten bedrivs med utgångspunkt från vision och affårside: 

Nöjda kunder 
Rätt kvalitet 
God ekonomi 
Bra miljö 
Utveckling. 

Verksamhetsmålen ska utformas så att de kanjämföras med Bolagets prestationer över tiden 
samt med andra järnfOrbara bolag. Bolaget ansvarar fOr att ta fram jämforelsetal. 

Vidare ska Bolaget mäta kännedom och uppfattning om Bolaget ("KEAB") hos allmänheten. 

Klimat- och miljömål 

Bolaget ska aktivt driva klimat och miljöfrågor i sin verksamhet. Bolaget ska sätta upp mät
bara mål som följs upp årligen. 

Ekonomiska och finansiella mål 

Avkastningskravet för Bolaget ska, över en femårsperiod, motsvara statslåneräntan den förste 
(l) september året före aktuellt räkenskapsår med tillägg av tre (3) procentenheter i riskpre
mie. Avkastningskravet beräknas på stadsvapnet i Karlshamn AB:s anskaffningsvärde för ak
tierna i Bolaget. 

Avkastningen ska årligen lämnas till moderbolaget stadsvapnet i Karlshamn AB. Moderbola
get bestämmer, efter samråd med Bolaget, hur avkastningen ska lämnas. 

soliditeten under en femårsperiod bör i genomsnitt vara minst 30 %. 

Köp och försäljning av fastigheter 

Bolaget ska alltid informera styrelsen i moderbolaget stadsvapnet i Karlshamn AB innan Bo
laget genomför köp eller forsäljning av fastighet samt bildande, köp eller försäljning av bolag, 
så att moderbolaget kan ta ställning till affårens genomforande och bedöma om ärendet ska 
överlämnas till kommunfullmäktige. Bolaget ska även lämna rapport till moderbolagets sty
relse, när sådan åtgärd är genomförd. 
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FÖRFATTNINGSSAMLING 

Ägordirektiv f6r Karlshamns 
kommuns helägda aktiebolag 

Bildandet av bolag kan komma i fråga för att genomföra köp respektive försäljning av fastig
het, som utgör tillgång i Bolaget. 

Bildande av bolag kan komma i fråga även för att uppföra ny byggnad på fastighet, som utgör 
tillgång i Bolaget. 

Som fårutsättning för köp eller bildande av särskilt bolag för ovan nämnda syften gäller att 
kommunfullmäktige fastställt- eller vid behov ges möjlighet att fastställa- att det kommu
nala ändamålet med det särskilda bolagets verksamhet ska vara samma ändamål som gäller 
får moderbolaget Karlshamn Energi AB. Fullmäktige ska dessutom ha utsett- respektive utse 
-styrelse och lekmannarevisor i det särskilda bolaget. 
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Karlshamn Energi Elförsälj'ning AB 
Org nr 556527-9345 

Fastställd av KF§ x 2014~xx~xx 

Bolagsordning för Karlshamn Energi Elförsäljning AB 

Fastställd av kommunfullmäktige den xx 2014 och av bolagsstämman den xx 
2014. 

§l Firma 

Bolagets firma är Karlshamn Energi Elförsäljning AB. 

§ 2 Säte 

Styrelsen har sitt säte i Karlshamns kommun, Blekinge län. 

§ 3 Föremålet för bolagets verl<samhet 

Bolaget ska bedriva elproduktion och energiförsäljning. 

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 

Bolagets syfte är att med optimalt resursutnyttjande och med hög leveranssäkerhet 
producera och sälja el samt främja en långsiktigt hållbar energiförsörjning. För 
bolagets verksamhet gäller inte Iokaliseringsprincipen. Verksamheten ska bedrivas 
på affårsmässig grund. 

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Karlshamn Energi AB. 

§ 5 Fullmäktiges godkännande och rätt att ta ställning 

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Karlshamns kommun möjlighet att ta 
ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller 
annars av större vikt fattas. 

§ 6 Aktiekapital 

Aktiekapitalet ska utgöra lägst l 00 000 kronor och högst 400 000 kronor. 

§ 7 Antal aktier 

I bolaget ska finnas lägst l O aktier och högst 40 aktier. 

§ 8 Styrelse 

Styrelsen ska bestå av lägst sju och högst elva ledamöter. 

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Karlshamns kommun bland Karlshamn 
Energi AB:s ledamöter för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det 
val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter 
nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och 
vice ordförande i bolagets styrelse. 

l (3) 



§ 9 Revisorer 

Karlshamn Energi Elförsälj'ning AB 
Org nr 556527-9345 

Fastställd avKF§x2014-xx-xx 

För granskning av bolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning utser bolagsstämman en revisor eller ett 
revisions bolag. 

Revisorns uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde 
räkenskapsåret efter revisorsvalet 

§ 10 Lekmannarevisorer 

F ör samma mandatperiod som gäller för bolagets revisorer ska kommun
fullmälctige i Karlshamns kommun utse en lekmannarevisor. 

§ 11 Kallelse till bolagsstämma 

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast 
fYra veckor och senast två veckor fåre stämman. 

§ 12 Ärenden på årsstämma 

På årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling. 

l. Stämmans öppnande 
2. Val av ordförande vid stämman 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd 
4. Val av en eller tvåjusteringsmän 
5. Godkännande av dagordning 
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmanna

revisorns granskningsrapport 
8. Beslut om 

a) fastställelse av resultat- och balansräkning samt iförekommande fall 
koncermesultat- och koncernbalansräkning 
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 
balansräkningen 
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör 

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med 
suppleanter 

l O. Val av auktoriserad revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall) 
Il. Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen 

eller bolagsordningen. 

§ 13 Räkenskapsår 

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår. 
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§ 14 Firmateckning 

Karlshamn Energi Eljörstiljning AB 
Org nr 556527-9345 

Fastställd av KF§ x 2014-xx-xx 

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot, verkställande direktör eller 
vice verkställande direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får 
endast avse två personer i förening. 

§ 15 Kommunstyrelsens inspektionsrätt 

Kommunstyrelsen i Karlshamns kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar 
och räkenskaper och i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller 
dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess. 

§ 16 Ändring av bolagsordningen 

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i 
Karlshamns kommun. 
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l. Inledning 

FÖRF ATTNINGSSAMLING 

Ägordirektiv för Karlshamns 
kommuns helägda aktiebolag 

En inte obetydlig del av kommunens verksamhet drivs i aktiebolagsform. Stora ekonomiska 
värden är samlade i bolagen och bolagens ekonomiska utveckling har kommit att få en allt 
större betydelse för kommunens samlade ekonomi. 

För att det ska finnas skäl för kommunen att bedriva bolagsverksamhet krävs att verksamhe
ten tillsammans med övrig kommunal verksamhet, direkt eller indirekt skapar nytta för kom
munen eller medborgarna och faller inom den kommunala kompetensen. Det är därför natur
ligt att bolagsverksamheten samordnas med kommunens övriga verksamhet så långt det är 
möjligt och lämpligt. Härigenom åstadkoms ett effektivt resursutnyttjande. Bolagen omfattas 
av kommunens vision och arbete för hållbar utveckling. 

Ur demolaatisynpunkt är det viktigt att såväl ägaren som allmänheten kan få information om 
hur den kommunala bolagsverksamheten bedrivs. Medborgama ska känna förtroende för att 
styrningen av kommunens bolag sker ändamålsenligt och effektivt. Sådan styrning förutsätter 
en aktiv och innehållsrik kommunikation mellan kommunen och bolagen. 

1.1 Syftet med Ägardirektivet 

Detta ägardirektiv får Karlshamns kommuns helägda bolag ("Ägardirektivet") ska tillsam
mans med övriga styrdokument vara ett verktyg för kommunens (genom stadsvapnet i 
Karlshamn AB ("Moderbolaget")) styrning enligt ägarens uppfattning av de helägda bolagen. 
Ägardirektivet ska stimulera till kommunikation mellan ägaren och bolagets ledningar. 

Ägardirektivet ska även tydliggöra rollfördelningen mellan kommunen, moderbolaget samt 
stänunan, styrelsen, ledningen, revisorerna och lekmannarevisorn i respektive bolag. 

Därutöver anger Ägardirektivet de lagliga förutsättningarna för att driva kommunal verksam
het i bolagsform. 

2. Lagliga förutsättningar 

I 3 kap 16 § kommunallagen anges förutsättningarna för att överlämna kommunala angelä
genheter till ett aktiebolag. Bestämmelsen innebär att den verksamhet som överlämnas till 
bolaget ska falla inom den kommunala kompetensen och att risken för kompetensöverskri
dande ska vara liten. (Se vidare punkt l! nedan). 

Av 3 kap 17 §kommunallagen följer särskilda krav när kommunen väljer att bedriva verk
samhet i ett helägt aktiebolag. Bestämmelserna innebär att: 

l) Det av kommunfullmäktige fastställda kommunala ändamålet med verksamheten ska 
anges i bolagsordningen liksom de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten 
i fråga (syftet och föremålet för verksamheten). 
2) Kommunfullmäktige ska utse samtliga styrelseledamöter och en lekmannarevisor. 
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FÖRFATTNINGsSAMLING 

Ägardirektiv för Karlshamns 
kommuns helägda aktiebolag 

3) Bolagsordningen ska även innehålla föreskrifter om att kommunfullmäktige får ta 
ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av 
större vikt fattas. 

Kommunstyrelsen har enligt 6 kap l och l a-b §§kommunallagen uppsiktsplikt över de 
kommunala bolagen. Se vidare under punkt 5.2.2 nedan. 

3. En aktiv ägarroll 
Att vara aktiv ägare innebär bland annat att löpande utvärdera verksamheten och verksam
hetsformen, bolagets strategier och mål, hur dessa passar i kommunens övriga verksamhet 
samt hur bolagsverksamheten sköts av respektive styrelse och företagsledning. Ä ven ägarens 
risker med verksamheten ska utvärderas. 

Ett effektivt sätt för ägaren att styra sina bolag är genom bolagskoncem. Med koncern avses 
en grupp av bolag som har ägarsarnband och som ägs av ett överordnat moderbolag. I en kon
cern kan ingå flera under koncerner. 

3.1 Koncernbildning 
Karlshamns kommun har valt att organisera de helägda aletiebolagen i en aktiebolagsrättslig 
koncern med moderbolag, dotterbolag och dotterdotterbolag. stadsvapnet i KarlshanmAB ut
gör Moderbolag. Genom Moderbolaget avser ägaren Karlshamns kommun att åstadkomma en 
professionell och aktiv ägarstyrning i samverkan med övriga bolag i koncernen. Dessutom 
skapas förutsättningar för att samla bolagsfrågor i ett tydligt forum, där Moderbolagets sty
relse har en given roll. 

3.2 Bolagskoncernens omfattning 
Karlshamns kommuns bolagskoncern omfattar de bolag, som framgår av Bilaga l. 

Moderbolag 

Stadsvapnet i Karlshamn AB är moderbolag i bolagskoncernen. Bolaget ägs direkt av 
Karlshamns kommtm till l 00 %. 

Dotterbolag och Dotterdotterbolag 

stadsvapnet i Karlshamn AB äger l 00 % av de bolag, som i Bilaga l illustreras i ledet när
mast under stadsvapnet i Karlshamn AB. Dessa bolag utgör "Dotterbolag" i bolagskoncernen. 

De av Dotterbolagen i sin tur till l 00 % ägda bolagen, som illustreras i ledet närmast under 
Dotterbolagen, utgör "Dotterdotterbolag" i bolagskoncernen. 

Koncernstyrelse 

Styrelsen i stadsvapnet i Karlshanm AB utgör koncernstyrelse och består av ledarnöter och 
suppleanter från kommunstyrelsen. 

4. F ömtsättningar för styrning 
Stadsvapnet i Karlshamn AB ska styra sina bolag dels formellt genom styrdokument, dels ge
nom dialog och annan kommunikation. 

Följande utgångspunkter gäller för att utveckla en aktiv ägarstyrning i sarnarbete med bola
gen: 
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FÖRFATTNINGSSAMLING 

Ägardirektiv för Karlshamns 
kommuns helägda aktiebolag 

Bättre verksamhetssamordning av den totala kommunala organisationen (nämn-
der/bolag). 

Metoder för modern styrning och ledning med koncern- och helhetsperspektiv. 

Gemensam kultur för den totala kommunala organisationen. 

Fortlöpande utveckling av nya och passande former för bolags- och koncernfrågor. 

Kostnadseffektivitet bland annat genom att tillämpa skattelagstiftningens regler för re-
sultatutjämning och koncernbidrag. 

Karlshamns kommuns bolag ska bedriva sin verksamhet i enlighet med aktiebolagslagen och 
med iakttagande av de styrdokument enligt nedan som kommunfullmäktige utfårdar och re
spektive bolags bolagsstämma fastställer. 

4.1 styrdokument 
Bolagen inom koncernen stadsvapnet i Karlshamn AB drivs med ~älp av ett antal styrdoku
ment, vilka beskrivs nedan. För samtliga bolag i koncernen gäller detta Ägardirektiv som in
nehåller gemensamma regler och principer för styrningen av bolagen. För respektive bolag 
finns därutöver en bolagsordning, vars innehåll är reglerat i lag, samt ett specifikt ägardirek
tiv. 

4.1.1 Bolagsordningen 
Bolagsordningen är det grundläggande dokumentet i varje aktiebolag och utgör bindande di
rektiv för bolagets förvaltande organ och för revisorerna. Vad bolagsordningen ska innehålla 
är reglerat i aktiebolagslagen. Det specifika med kommunala bolag är att bolagsordningen 
därutöver ska innehålla vissa föreskrifter som anges i kommunallagen (Se punkt 2 ovan). 
Detta medför att föremålet och ändamålet med bolagets verksamhet ska fastställas med iakt
tagande av de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten i fråga (Se punkt Il 
nedan). 

Bolagsordningen ska tillsammans med det specifika ägardirektivet för respektive bolag ge un
derlag för att bolagets verksamhet ska kunna ha en affärsmässig imiktning inom ramen för de 
för bolaget gällande kommunalrättsliga principerna. 

Bolagsordningen ska inte belastas med annat än bestämmelser av konstitutionell natur och be
stående karaktär. 

Bolagsordningen ska godkännas av kommunfullmäktige och fastställas av bolagsstämman. 

4.1.2 Det specifika ägardirektivet 

I det specifika ägardirektivet avser ägaren dels att tydliggöra bolagsordningens beskrivning av 
föremålet för bolagets verksamhet och dels utveckla hur ändamålet med verksamheten ska 
uppnås. Det gäller både verksamhets-, affårs- och ekonomiska mål. 

För alla bolagen i koncernen gäller att de enskilt och gemensamt ska medverka till att ut
veckla Karlshamn till en attraktiv ort att bo, leva och verka i. 

Bolagen förutsätts följa kommunens övergripande mål. 

Kommunfullmäktige utfårdar specifika ägardirektiv för Moderbolaget och Dotterbolagen in
klusive Dotterdotterbolagen. Ägardirektiven utformas i samråd mellan Moderbolaget, respek
tive Dotterbolag och kommunstyrelsen. 
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kommuns helägda aktiebolag 

Ägardirektivet ska fastställas av bolagsstlimtnan i respektive bolag. Direktivet är därefter juri
diskt bindande får bolaget så länge direktivet inte står i strid mot tvingande regler i aktiebo
lagslagen eller annan lag som bolaget har att fålja. Ägardirektiv Iaäver ingen registrering och 
kan snabbt ändras vid behov. 

4.1.3 Agardirektivet 

Utöver bolagsordningar och specifika ägardirektiv utfårdar kommunfullmäktige detta Ägardi
rektiv för Karlshamns kommuns helägda bolag. Ägardirektivet gäller får samtliga bolag i bo
lagskoncernen och avsikten är att direktivet ska gälla över tid. 

Ägardirektivet ska fastställas av bolagsstlimman i respektive bolag och blir därefter juridiskt 
bindande för bolaget. 

4.1.4 Övriga styrdokument 

Där det är tillämpligt ska bolagen i övrigt få! ja av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen 
från tid till annan utfårdade koncemmål, lagstadgade planer, riktlinjer, direktiv och övriga 
styrdokument, under förutsättning att dessa inte strider mot bolagsordningen, ägardirektiven, 
tvingande lag eller annan författning. 

4.2 Ägardialog 

Utöver ovan nämnda formella styrdokument ska ägaren utöva styrning i form av samråd och 
kommunikation med bolagen. Ägaren representeras i detta avseende av Moderbolaget, som 
ska ha återkommande kommunikation med respektive Dotterbolag. Vid sådan kommunikation 
ska behandlas frågor om bland annat bolagets mål, strategier, affars- och verksamhetsplaner, 
uppfåljning av verksamheten (innefattande bland annat ekonomisk uppföljning och omvärlds
och branschanalys) samt avstämning och eventuell korrigering av styrdokument 

5. Rollfördelningen mellan kommunen, bolagen och de olika bo-
lagsorganen 

Kommunfullmäktige avgör hur ägarfrågorna ska fördelas mellan fullmäktige, kommunstyrel
sen och Moderbolaget och fastställer denna fördelning i reglemente för kommunstyrelsen re
spektive ägardirektiv för Moderbolaget. 

5.1 Kommunfullmäktiges roll 

Kommunfullmäktige ska ha helhetsperspektiv på den totala kommunala organisationen. Full
mäktige ska Idargöra de strategiska målen för och imiktningen på bolagens verksamheter ge
nom verksamhetsmässiga och ekonomiska ägardirektiv, vilka ska fastställas av respektive 
bolags bolagsstlimma. Fullmäktige ska ha en öppen kommunikation med bolagen genom att 
de ges möjlighet att redogöra för sina respektive verksamheter. Detta sker i samband med års
redovisningen och vid för varje bolag särskilda informationstillfallen. 

5.1.1 Kommuifullmäktiges ställningstagande 

Som framgår av punkt 2 ovan ställer kommunallagen Iaav på att fullmäktige ska ra ta ställ
ning innan bolaget fattar sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller 
annars av större vikt. Hit hör: 

Större strategiska investeringar 
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Åtgärder som innebär ny inriktning eller start av verksambet inom nytt affårs- eller 
verksamhetsområde för bolaget. 

Större förvärv eller försäljning av fastigheter, om inte annat föreskrivs i bolagets 
specifika ägardirektiv. 

Vad som omfattas av punktema ovan ska bedömas av Moderbolaget. Bolaget ska därför innan 
någon av de uppräknade åtgärderna vidtas rapportera åtgärden till Moderbolaget enligt av 
Moderbolaget fastställd mall. 

Eventuella övriga frågor som ska underställas kommunfullmäktige för ställningstagande an
ges i det specifika ägardirektivet för respektive bolag. 

5.1.2 Kommunfullmäktiges godkännande 

Bolaget ska inhämta kommunfullmäktiges godkännande innan någon av följande åtgärder be
slutas: 

Andring av bolagsordningen. 

Bildande eller förvärv av dotterbolag samt försäljning eller avveckling av dotterbolag, 
om inte annat föreskrivs i det specifika ägardirektivet. 

Förvärv av aktier eller andelar i annat företag, om fullmäktiges godkännande är befo
gat med hänsyn till andelsförhållandena, verksamhetens art eller omständigheterna i övrigt 
och annat inte föreskrivs i bolagets specifika ägardirektiv. 

Överlåtelse av aktier och andelar till betydande värde i annat företag. 

Deltagande i emission, lämnande av ägartillskott eller nedskrivning av aktiekapitalet, 
allt till betydande värde, i företag som inte är helägt dotterbolag. 

Kapitaltillskott till Moderbolaget. 

Med affärstransaktioner av betydande värde enligt ovan avses sådana åtgärder som med hän
syn till arten och omfattningen av bolagets verksamhet är av osedvanlig beskaffenhet eller av 
stor betydelse. 

Vad som omfattas av punktema ovan ska bedömas av Moderbolaget. Bolaget ska därför innan 
någon av de uppräknade åtgärderna vidtas rapportera åtgärden till Moderbolaget enligt av 
Moderbolaget fastställd mall. 

5.1.3 Övrigafrågor som ankommer på kommunfitllmäktige 

Det anlcommer på kommunfullmäktige att: 

Utfårda gemensamt Agardirektiv för Karlshamns kommuns helägda bolag. 

Utfårda ägardirektiv för såväl Moderbolaget som Dotterbolagen inldusive 
Dotterdotterbolagen. 

Välja styrelse och lekmannarevisor i de helägda bolagen. 

Besluta om avkastningskrav och soliditetsmål enligt de särskilda ägardirektiven. 

Årligen när kommunen fastställer sin budget fastställa koncernmåL 

Fastställa grunder för arvode till styrelserepresentanter och lekmannarevisor. 
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Ta ställning till fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamot och VD i de fall revisorerna 
inte har föreslagit ansvarsfrihet och i de falllekmannarevisorn har riktat anmärkning mot 
styrelseledamots eller VD: s agerande. 

Utse ombud och utfårda stämmadirektiv för ägarens ombud på bolagsstämman i 
Moderbolaget, Dotterbolagen respektive Dotterdotterbolagen. 

5.2 Kommunstyrelsens roll 

5. 2.1 Styrning 

Kommunstyrelsen utövar ägarrollen i bolagskoncernen genom att fortlöpande ha uppsikt i 
bolagen, främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv men 
också i avseende på övriga förhållanden av betydelse för kommunen. 

5.2.2 Uppsiktsplikt 

Oavsett vem som utövar ägarrollen har kommunstyrelsen lagstadgad uppsiktsplikt över bola
gen enligt 6 kap l § 2 st och l a-b §§kommunallagen. 

Det innebär att kommunstyrelsen ska ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de bolag 
som kommunen äger helt eller delvis. Uppsiktsplikten gäller främst bolagens ekonomi och hur 
bolagen lever upp till de av fullmäktige fastställda styrdokumenten, som gäller för respektive 
bolag. Uppsiktsplikten avser även övriga förhållanden av betydelse för kommunen. 

Kommunstyrelsen ska i årliga beslut ta ställning till om den verksamhet som bedrivits av bo
laget under föregående kalenderår har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna 
och om verksamheten har varit förenlig med det av kommunfullmäktige fastställda ändamålet 
med bolagets verksamhet. Kommunstyrelsens beslut ska lämnas över till fullmäktige samti
digt med årsredovisningen för samma kalenderår. 

Kommunstyrelsen kan föreslå eller vidta åtgärder, om bolagets verksamhet inte varit förenlig 
med det fastställda ändamålet eller inte förenlig med tillämpliga kommunala befogenheter. 

Kommunstyrelsen har rätt att utan hinder av sekretess ta del av bolagens handlingar och rä
kenskaper i den utsträckning det behövs för att kommunstyrelsen ska kunna utöva sin upp
siktsplikt över bolagen. Kommunstyrelsen har även i övrigt rätt att inspektera bolagen och de
ras verksamheter. 

5.3 Moderbolaget 

Moderbolaget ska: 

Svara för löpande dialogmöten med Dotterbolagen. Detta sker genom möten mellan 
styrelseledamöter och tjänstemän i Moderbolaget och Dotterbolagen. (Moderbolaget ska 
redovisa en plan för nänmda möten) 

Svara för beredning dels av det gemensamma Ägardirektivet och dels av 
bolagsordningarna och de specifika ägardirektiven för respektive bolag. 

Svara för beredning och samordning av bolagskoncernens ekonomiska rapportering 
till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 
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Svara för beredning och samordning av frågor där konnnunfullmäktige ska få ta ställ
ning innan beslut fattas eller som kräver kommunfullmäktiges godkännande. 

Svara för sammanställning av material som konnnunstyrelsen efterfrågar för sin 
lagstadgade uppsiktsplikt över bolagen. 

Vid behov löpande öka eller minska kommunfullmäktiges förväntade laav på utdel
ning/koncernbidrag till/från respektive Dotterbolag. 

Vid behov besluta om resultatutjämning inom bolagskoncernen. 

Besluta om emission i Dotterbolagen och Dotterdotterbolagen inom ramen för gäl
lande bolagsordning. 

Se till att vid behov Dotterbolagen marknadsvärderas. 

Upprätta tidsplan för Dotterbolagens rapportering till Moderbolaget. 

Dotterbolagen ska fortlöpande hålla Moderbolaget väl informerat om sina respektive verk
samheter. Dotterbolagen ska till Moderbolaget överlämna styrelseprotokoll. Det ska ske sna
rast efter justering av protokollet. 

5.4 Bolagsstämman 

Bolagsstänunan är bolagets högsta beslutande organ. Det är här ägaren utövar sitt i aktiebo
lagslagen lagstadgade inflytande. Bolagsstämman är även ett forum för bolagets ägare att ut
öva formell ägarstyming. Stännnan bör ses som ett led i konnnunikationen mellan ägare och 
bolag. 

Ordinarie bolagsstämma (årsstänunan) ska fastställa årsredovisningen (och i förekommande 
fall koncernårsredovisningen) och besluta om hur bolagets vinst eller förlust ska disponeras. 
Arsstänunan ska även besluta om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören i de 
fall revisorerna har tillstyrkt ansvarsfrihet och lekmannarevisorn inte har riktat anmärkning 
mot någon styrelseledarnots eller VD:s agerande. Arsstämman ska vidare vart fjärde år välja 
revisor i bolaget samt fastställa arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn. 

Till bolagsstämma i respektive bolag ska kallelse ske på sätt som framgår av bolagsordningen. 
Kallelsen till stänuna i Moderbolaget ska tillställas kommtmstyrelsen och ägarens ombud vid 
stänunan. Kallelsen till stänuna i Dotterbolag och Dotterdotterbolag ska tillställas respektive 
ägarbolag och av ägaren utsett stänunoombud samt konnnnnstyrelsen. Kallelsen ska därutöver 
tillställas samtliga styrelseledamöter, revisorer och lekmannarevisor i respektive bolag. 
Kallelsen ska innehålla relevant information om de ärenden som ska behandlas av stännnan. 

Vid bolagsstännna företräds ägaren av ombud. Till justerare vid stämman ska utses någon 
som har rösträtt på stämman. 

Protokoll från bolagsstänuna ska tillställas aktieägare, styrelserepresentanter, revisorer och 
lekmarmarevisor. 

Bolagsstämma kan genomföras som stännnosarnmanträde eller som stämma per capsulam 
(slaivbordsstänuna). Även i sistnämnt fall ska protokoll från stämman upprättas och distribue
ras enligt ovan. 
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Kommunfullmäktige utser stämmaombud i Moderbolaget och i Dotterbolagen samt utfårdar 
instruktion for hur ombudet ska rösta på stämman. 

Ä ven när stärmnan genomfårs per capsulam ska ägarens ombud fårses med instruktion på sätt 
som beskrivits ovan. 

5.5 Bolagsstyrelsen 

Bolagets styrelse ansvarar enligt aktiebolagslagen för organisationen och förvaltningen av 
bolagets angelägenheter. 

5. 5.1 Styre/sens ttppdrag 

Till skillnad från det kommunala förtroendeuppdraget, som bygger på samhällsplikt, är leda
motskapet i en bolagsstyrelse ett sysslamannauppdrag i vilket ledamoten civilrättsligt åtar sig 
att fullgöra ett förvaltningsuppdrag. styrelseledamoten förbinder sig således att verka för bo
lagets bästa i enlighet med vad som kommer till uttryck i bolagsordning och ägardirektiv. Ut
rymme för politisk aktivitet i strid mot vad fullmäktige avsett beträffande bolagets verksamhet 
finns därför inte. 

styrelsens huvudsakliga uppgifter är att: 

Medverka till att ägarens koncermnål, som de kommer till uttryck i ägardirektiv upp-
fylls. 

Fastställa strategin för och imiktningen på bolagets verksamhet vilket uttrycks i bola-
gets affårsplan och budget. 

Ha helhetssyn och koncernperspektiv får uppdraget. 

Efter samråd med Moderbolaget tillsätta och avsätta VD. 

säkerställa att bolaget har en effektiv ledning. 

Besluta om firmateckning. 

Se till att via Moderbolaget underställa kommunfullmäktige de frågor som enligt detta 
Ägardirektiv är fåremål får fullmäktiges godkännande respektive ställningstagande. 

Se till att aktieägaren och omvärlden informeras om bolagets utveckling och ekono
miska situation. 

Se till att redovisningen av bolagets ekonomi håller hög kvalitet och att bolaget följer 
de regler som gäller får dess verksamhet. Styrelsen ska för ändamålet årligen upprätta en plan 
för internkontrolL 

Fortlöpande följa upp och utvärdera bolagets verksamhet mot kommunens ändamål 
med verksamheten. 

Kontinuerligt göra omvärlds- och riskanalys och se till att bolagets riskexponering är 
väl avvägd. 

Lämna rapport till Moderbolaget om internkontrollarbetet enligt av Moderbolaget fast
ställd tidsplan och mål. 
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Följa upp och kontrollera verkställande direktörens förvaltning samt årligen utvärdera 
dennes insatser. 

Årligen utvärdera styrelsens eget arbete (bland annat kompetens, arbetsformer, 
organisation, arbetsfördelning) och se till att brister åtgärdas. 

Årligen utfärda arbetsordning för styrelsens arbete inklusive rapporteringsinstruktion 
avseende verksamhet och ekonomi. 

Utfarda instruktion för VD:s arbete. 

Utfärda instruktion för delegation, attest och utanordning. 

I årsredovisningen uttala sig huruvida bolagets verksamhet under föregående år bedri
vits i enlighet med för bolaget gällande bolagsordning och ägardirektiv samt lämna rapport i 
frågan till Moderbolaget. 

Årligen ta ställning till hur större investeringsprojekt och byggnads- och 
anläggningsentreprenader ska hanteras samt utfarda instruktion för genomförande och 
rapportering av nämnda projekt och entreprenader. 

På begäran ska styrelsen tillsammans med verkställande direktör vid sammanträde med kom
munfullmäktige informera om bolagets verksamhet. 

5.5.2 Val av styrelse 

styrelseledamöter väljs av kommtmfullmäktige för tiden från den första ordinarie bolags
stämman som hålls efter att val till kommunfullmäktige har förrättats intill slutet av motsva
rande bolagsstämma fyra år senare. Valet av styrelse ska amnälas på bolagsstämman. 

Mot bakgrund av bolagsstyrelsens rättsliga funktion ska bolagsstyrelser bemannas med beak
tande av kompetens när det gäller företagsförvaltning och branscherfarenhet. 

styrelseledamot ska ha den kunskap om bolagets verksamhet, marlenad och omvärldsförut
sättningar i övrigt som erfordras för att kunna göra i förhållande till företagsledningen själv
ständiga bedömningar av bolagets angelägenheter och konstruktivt bidra till att fullgöra sty
relsens uppgifter. 

Som huvudregel gäller att bolagens styrelser ska bestå av lägst sju och högst elva ledamöter. 

Dotterdotterbolagens styrelser ska bestå av representanter från respektive moderbolag. 

5.5.2.1 Orqjörandens särskilda uppgifler 

Följande uppgifter åligger styrelseordföranden särskilt: 

Organisera och leda styrelsens arbete. 

Se till att styrelsen fortlöpande uppdaterar och fördjupar sina kunskaper om bolaget 
och dess verksamhet och får den utbildning som krävs för att styrelsearbetet ska kunna 
bedrivas effektivt. 

Upprätthålla kontakt och kommunikation med bolagets ägare. 

Ha fortlöpande kontakt med VD. 

Se till att styrelsen får tillfredställande information och beslutsunderlag. 

Kontrollera att styrelsens beslut verkställs. 
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Se till att styrelsen årligen utvärderar sitt och VD:s arbete. 

FÖRFATTNINGsSAMLING 

Ägardirektiv för Karlshamns 
kommuns helägda aktiebolag 

Efter samråd med VD fastställa förslag till dagordning för styrelsesammanträdet. 

Se till att nya styrelserepresentanter får information om aktuella frågor av betydelse 
för bolaget, utöver vad som anges i punkt 5.5.10 nedan. 

5.5.2.2 Arbetslagarrepresentanter 

Arbetstagarna i ett aktiebolag med minst 25 anställda har rätt att utse styrelseledamöter och 
suppleanter i bolagets styrelse enligt lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de pri
vatanställda. Principen i Karlshamns kommuns bolagskoncern ska dock vara att bolagen ska 
avtala med arbetstagarorganisationerna om att dessa får utse representanter som har rätt att 
delta, yttra sig och framställa yrkanden på styrelsesammanträdena men som inte har rösträtt 
men har rätt att få sin mening antecknad till protokollet. Sådant avtal ska även innehålla be
stämmelser om att arbetslagarrepresentanterna ska iaktta samma sekretess som gäller för sty
relsen. 

5.5.3 Kallelse till styrelsesammanträde 

På uppdrag av styrelsens ordförande ska ledamöterna kallas till styrelsesammanträde senast 
sju dagar i förväg. Till kallelsen ska bifogas dagordning och de handlingar som hör till re
spektive ärende som ska behandlas. Av dagordningen ska framgå vilka ärenden som är be
slutsärenden respektive informationsärenden. Kallelsen och övriga handlingar ska i största 
möjliga utsträckning distribueras digitalt. 

5.5.4 Närvaro på styrelsesammanträde 

Vid styrelsens sammanträden får endast styrelseledamöter, verkställande direktören, styrel
sens sekreterare och andra personer som styrelsen beslutar ska ha närvarorätt delta. 

5. 5. 5 Protokoll från styrelsesammanträde 

Från styrelsesammanträdet ska föras protokoll, som tydligt anger vilka ärenden som behand
lats, vilket beslutsunderlag som funnits för respektive ärende samt innebörden av de beslut 
som fattats. 

Av protokollet ska framgå såväl närvarande som frånvarande ledamöter. 

Ett fårdigt protokoll ska sändas tillledamöterna senast två veckor efter sammanträdet. 

5.5.6 styrelsearvoden 

De i Karlshamns kommun vid varje tid gällande bestämmelserna om ersättning till förtroen
devalda ska äga motsvarande tillämpning på styrelseledamöterna och lelcmarmarevisorn i bo
lagen. Ersättningarnas storlek fastställs av kommunfullmäktige. 

5. 5. 7 Utbildning 

Moderbolaget har ansvar för att arrangera styrelseutbildningar enligt följande: 

Löpande översiktlig utbildning av nyvalda styrelseledamöter och lekmannarevisorer. 
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Särskild till ordförandena riktad utbildning. 

FÖRFATTNINGSSAMLING 

Ågardirektiv för Karlshamns 
kommuns helägda aktiebolag 

Grundlig utbildning för samtliga styrelseledarnöter och lekmannarevisorer när ny man
datperiod börjar efter kommunfullmäktiges val av ledamöterna och revisorerna. 

Särskild till bolagsselaeterarna riktad utbildning. 

5.5.8 Utvärdering av styrelse och VD 

Ordföranden tar initiativet till utvärdering av styrelse och VD. Utvärderingen kan ske i form 
av exempelvis checklista, enkät och/eller intervju. Utvärderingen kan även ske med bistånd av 
extern konsult. 

5.5.9 Attest- och utanordningsinstruktion med mera 

Bolagets styrelse ska fastställa en särskild instruktion, anpassad till bolagets verksamhet, för 
hur bolagets ekonomiska transaktioner ska attesteras och utanordnas. Av instruktionen ska 
framgå att ingen får attestera egna kostnader och utlägg. 

5.5.10 ÖVerföring av information till ny styrelse 

Genom att bolaget iakttar vad som anges i detta Ägardirektiv om upprättande av styrelsepro
tokoll och övrig dokumentation rörande bolaget ska nyvalda styrelseledamöterna få erforder
lig information om bolagets verksamhet. 

5.6 Verkställande direktör 

Bolagets styrelse tillsätter och entledigar verkställande direktör efter samråd med Moderbola
get. 

Verkställande direktören är syssloman i förhållande till bolaget och ska på bästa sätt tillvarata 
bolagets intresse. Det innebär att verkställande direktören ska verka för att kommunens ända
mål med verksamheten så som de kommer till uttryck i bolagsordningen, ägardirektiv och sty
relsebeslut förverkligas. Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt 
styrelsens riktlinjer och anvisningar samt se till att bolagets bokföring och medelsförvaltning 
sköts på ett betryggande sätt. Verkställande direktören ansvarar för att förse styrelsen med den 
information om bolaget och dess verksamhet samt det underlag i övrigt styrelsen behöver för 
sitt arbete. 

Verkställande direktören ska arbeta enligt den VD-instruktion som styrelsen fastställer. Av in
struktionen ska verkställande direktörens beslutsbefogenheter framgå. 

Verkställande direktören tecknar alltid firman ensam vad beträffar löpande förvaltningsåtgär
der. 

Det som sagts om verkställande direktör gäller för vice verkställande direktör när en sådan 
tjänstgör. 

5. 7 Bolagets revisorer 

Enligt aktiebolagslagen ska bolagsstårurnan utse auktoriserad/godkänd revisor eller ett regi
strerat revisionsbolag för granskning av bolagets räkenskaper samt styrelsens och verkstäl-
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!ande direktörens förvaltning. För att åstadkomma samordning inom bolagskoncernen har 
kommunrevisionen i uppdrag att upphandla revisor/revisionsbolag. 

5.8 Lekmannarevisorer 

För sarruna tid som för styrelsens ska kommunfullmäktige utse en lekmannarevisor i respek
tive kommunägda bolag. Valet ska därefter anmälas på bolagsstämman. 

Lekmannarevisorerna har till uppgift att granska dels om bolagets verksamhet sköts på ett än
damålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt gentemot ägarens beslut och 
direktiv och dels om den interna kontrollen är tillräcklig. 

6. Modell för uppföljning 
Den ekonomiska rapporteringen och uppföljningen rörande bolagen i Karlshamns kommuns 
bolagskoncern ska följa den årsplan som fastställs av kommunstyrelsen. Baserat på årsplanen 
fastställer Moderbolaget årligen en detaljerad tidsplan för rapporteringen. 

6.1 Budgeten 

Årsplanen inleds med att Moderbolaget tillställer bolagen i koncernen de av kornmunfull
mäktige fastställda koncernmålen. 

Årligen genomförs i april möten mellan Moderbolaget och respektive bolag inom bolagskon
cernen för genomgång av förutsättningar och planer för det kommande fem åren året. Moder
bolaget ansvarar för kallelse och agenda till mötena, som utgör en del av budgetprocessen. 

Respektive dotterbolag fastställer sina budgetar under november- december och dessa läggs 
till grund för kommunfullmäktiges beslut att fastställa borgensramar för bolagen i december. 

6.2 Rapportering och uppföljning under året 

Som princip ska varje bolag fortlöpande hålla Moderbolaget väl informerat om sin verksam
het. Bolagen ska dessutom underrätta Moderbolaget så snart betydande avvikelser från planer 
och budgetar föreligger. Vid negativa ekonomiska avvikelser ska redovisas vilka åtgärder som 
har vidtagits eller planeras att vidtas. 

Bolagen ska rapportera till Moderbolaget enligt av Moderbolaget fastställda tidplaner och in
struktioner. 

Moderbolaget sammanställer bolagens delårsrapporter i augusti och årsredovisningar samt 
månadsrapporter till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 

7. Årsredovisningen 
Den finansiella rapporteringen av bolagets verksamhet ska ske utifrån gällande lagar och för
ordningar och därutöver ange hur väl bolaget har uppfyllt ägarens ändamål med verksamhe
ten. 

Årsredovisningen ska bland armat innehålla en redogörelse för hur bolaget uppfyller ägarens 
verksamhetsmål, så som det beskrivs i ägardirektivet. 

I februari/mars varje år genomförs möten mellan Moderbolaget och respektive bolag inom 
bolagskoncernen för genomgång av föregående års verksamhet. Moderbolaget ansvarar för 
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kallelse och agenda till mötena. I februari/mars överlämnar bolagen till Moderbolaget revide
rade och undertecknade årsredovisningar. Årsstämmor i bolagen och Moderbolaget sker nor
malt under maj månad. 

7.1 Resultatdispositioner 

Bolaget ska disponera sitt resultat enligt följande modell, om inte Moderbolaget beslutar an
nat: 

Som utgångspunkt gäller bolagets resultat efter finansiella poster. 

Tillägg görs för eventuell tvingande upplösning av obeskattade reserver som ska 
redovisas över resultaträkningen (till exempel periodiseringsfond). 

A v drag görs för av ägaren fastställd värdeöverföring i form av koncernbidrag eller 
utdelning till Moderbolaget. 

Bolaget utnyttjar eventuellt skattemässigt underskottsavdrag från tidigare år. 

Bolaget gör maximala skattemässiga dispositioner till exempel överavskrivningar på 
anläggningstillgångar. 

Återstående skattepliktigt resultat lämnas som koncernbidrag till Moderbolaget (för 
beskattning hos Moderbolaget eller för kvittning mot skattemässiga underskott hos övriga 
bolag i Karlshamns kommuns bolagskoncern). 

Moderbolaget lämnar till givarbolaget ägartillskott motsvarande mottaget koncern bi
drag med avdrag för lagstadgad bolagsskatt enligt föregående punkt, så att givarbolaget ska 
hamna i sarruna ekonomiska ställning som om beloppet i fråga i stället hade beskattats i 
givarbolaget 

8. Personalftågor 
Det årliga faststållandet av lön och övriga anställningsvillkor för VD i Dotterbolag och 
Dotterdotterbolag ska ske i samråd med kommundirektören. Bolagets styrelse fattar härefter 
eget beslut. 

9. Försäkringar 

Varje bolag i Karlshamns kommuns bolagskoncern ska ha ansvarsfårsäkring för verkställande 
direktör och styrelse. Sådan försäkring kan tecknas genom kommunens försorg. 

l O. Kommunalrättsliga principer 

10.1 Kompetensbegränsande principer 

Ett kommunalt bolags kompetens är begränsad så till vida att bolaget vid driften av sin 
verksamhet i tillämpliga delar ska iaktta kommunallagens (KL) regler (2 kap) om kommuns 
befogenheter. Det innebär: 

Verksamheten ska vara av allmänt intresse (KL2: l). 
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Verksamheten ska ha anlmytning till konnnunens område eller medlemmar 

(lokaliseringsprincipen) (KL 2: l). 

Uppgiften ska inte handhas enbart av någon annan (KL 2:1). 

Det huvudsakliga syftet med den näringsverksamhet som bolaget bedriver får inte 
vara vinstsyfte, utan det huvudsakliga syftet/ändamålet ska vara att tillhandahålla 
allmännyttiga anläggningar eller tjänster åt konnnunmedlennnarna (KL 2:7). 

Bolaget f'ar inte ge riktat stöd till enskilda personer eller företag utan endast vidta åt
gärder för att allmänt främja näringslivet (KL 2:1 och 2:8). 

Enligt praxis och reglering i speciallagar är lokaliseringsprincipen undantagen för vissa verk
samheter. 

Bolagsordningarna för respektive bolag inom Karlshamns konnnuns bolagskoncern är for
mulerade så att bolagets verksamhet- i de delar som är tillämpliga på bolaget - faller inom 
ramen får den konnnunala kompetensen. 

10.2 Principer när bolaget agerar inom ramen för sin kompetens 

Förutom de i punkt I 1.1 ovan angivna kompetensbegränsande principerna ska det konnnunala 
bolaget även i tillämpliga delar iaktta följande principer vid driften av sin verksamhet: 

Självkostnadsprincipen. 

Li!cställighetsprincipen. 

Förbudet mot beslut med retroaktiv verkan till nackdel för konnnunmedlemmar. 

Självkostnadsprincipen 

Självkostnadsprincipen innebär att bolaget vid sin prissättning ska räkna med samtliga kost
nader som normal affårsmässigdrift är motiverade från företagsekonomisk synpunkt. Det in
nebär att relevanta interna och kalkylerade kostnader ska ingå. I självkostnaden ska också 
ingå kapitalkostnader samt skälig avkastning på det egna kapitalet. 

Självkostnadsprincipen omfattar som huvudregel även konkurrensutsatt verksamhet. Princi
pen är undantagen får vissa verksamheter, som enligt lag ska bedrivas på affårsmässig grund. 
Även praxis har medgett undantag från självkostnadsprincipen i vissa fall. Den gäller heller 
inte vid försäljning och upplåtelse av egendom. 

Bolagsordningen och ägardirektivet för respektive bolag inom Karlshamns konnnuns bolags
koncern är formulerade med hänsyn tagen i tillämpliga delar till ovan nämnda principer. 

Il. Allmänna handlingar 
Tryckfrihetsförordningens regler om rätt att ta del av alhnän handling hos myndighet gäller 
även handlingar hos aktiebolag där konnnunen utövar ett bestämmande inflytande. Så är fallet 
när komm1men äger aktier med mer än hälften av alla röster i bolaget eller har rätt att utse el
ler avsätta mer än hälften av ledamöterna i bolagets styrelse. 

För att uppfylla tryckfrihetsförordningens krav på skyndsam handläggning bör respektive bo
lagsstyrelse bemyndiga verkställande direktören att fatta beslut om utlämnade av allmän 
handling. Detta anges lämpligen i VD-instruktionen. 
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2. Förtedming över övriga styrdokument (bolagsordningar och särskilda ägardirektiv) som 
gäller för Karlshamns kommuns helägda bolag. 
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bolagsstämma 2014-??-??. Ersätter tidigare gällande Ägardirelctiv för de kommunala bolagen (KF 2008-05-05, § 
51), Ägarpolicy (KF 2005-02-07, § 5) och Företagspolicy (KF 1999-10-04, § 117) 
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Ägardirektiv för Karlshamns kommuns 
helägda aktiebolag 
Innehåll 
Ägardirektiv får Karlshamns kommuns helägda aktiebolag 



l. Inledning 
En inte obetydlig del av kommunens verksamhet drivs i aktiebolagsform. Stora ekonomiska 
värden är samlade i bolagen och bolagens ekonomiska utveckling har kommit att få en allt större 
betydelse för kommunens samlade ekonomi. 
För att det ska finnas skäl för kommunen att bedriva bolagsverksamhet krävs att verksamheten 
tillsammans med övrig kommunal verksamhet, direkt eller indirekt skapar nytta för kommunen 
eller medborgarna och faller inom den kommunala kompetensen. Det är därför naturligt att 
bolagsverksamheten samordnas med kommunens övriga verksamhet så långt det är möjligt och 
lämpligt. Härigenom åstadkoms ett effektivt resursutnyttjande. Bolagen omfattas av kommunens 
vision och arbete för hållbar utveckling. 
Ur demokratisynpunkt är det viktigt att såväl ägaren som allmänheten kan få information om hur 
den kommunala bolagsverksamheten bedrivs. Medborgarna ska känna förtroende för att 
styrningen av kommunens bolag sker ändamålsenligt och effektivt. Sådan styrning förutsätter en 
aktiv och innehållsrik kommunikation mellan kommunen och bolagen. 
1.1 Syftet med Ägardirektivet 
Detta ägardirektiv för Karlshamns kommuns helägda bolag ("Ägardirektivet'') ska tillsammans 
med övriga styrdokument vara ett verktyg för kommunens (genom stadsvapnet i Karlshamn AB 
("Moderbolaget")) styrning enligt ägarens uppfattning av de helägda bolagen. Ägardirektivet ska 
stimulera till kommunikation mellan ägaren och bolagets ledningar. 
Ägardirektivet ska även tydliggöra rollfördelningen mellan kommunen, moderbolaget samt 
stämman, styrelsen, ledningen, revisorerna och lekmannarevisorn i respektive bolag. 
Därutöver anger Ägardirektivet de lagliga förutsättningarna för att driva kommunal verksamhet i 
bolagsform. 

2. Lagliga förutsättningar 
I 3 kap 16 § kommunallagen anges förutsättningarna för att överlämna kommunala angelä
genheter till ett aktiebolag. Bestämmelsen innebär att den verksamhet som överlämnas till bolaget 
ska falla inom den kommunala kompetensen och att risken för kompetensöverskridande ska vara 
liten. (Se vidare punkt 11 nedan). 
Av 3 kap 17 § kommunallagen följer särskilda krav när kommunen väljer att bedriva verksamhet i 
ett helägt aktiebolag. Bestämmelserna innebär att: 
l) Det av kommunfullmäktige fastställda kommunala ändamålet med verksamheten ska anges i 
bolagsordningen liksom de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten i fråga 
(syftet och föremålet för verksamheten). 
2) Kommunfullmäktige ska utse samtliga styrelseledamöter och en lekmannarevisor. 
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3) Bolagsordningen ska även innehålla föreskrifter om att kommunfullmäktige får ta ställning 
innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt 
fattas. 

Kommunstyrelsen har enligt 6 kap l och l a-b §§kommunallagen uppsiktsplikt över de 
kommunala bolagen. Se vidare under punkt 5.2.2 nedan. 

3. Ägarrollen 
Att vara aktiv ägare innebär bland annat att löpande utvärdera verksamheten och 
verksamhetsformen, bolagets strategier och mål, hur dessa passar i kommunens övriga 
verksamhet samt hur bolagsverksamheten sköts av respektive styrelse och företagsledning. Ä ven 
ägarens risker med verksamheten ska utvärderas. 
Ett effektivt sätt för ägaren att styra sina bolag är genom bolagskoncern. Med koncern avses en 
grupp av bolag som har ägarsamband och som ägs av ett överordnat moderbolag. I en koncern kan 
ingå flera underkoncerner. 
3.1 Koncernbildning 
Karlshamns kommun har valt att organisera de helägda aktiebolagen i en aktiebolagsrättslig 
koncern med moderbolag, dotterbolag och dotterdotterbolag. stadsvapnet i Karlshamn AB utgör 
Moderbolag. Genom Moderbolaget avser ägaren Karlshamns kommun att åstadkomma en 
professionell ägarstyrning i samverkan med övriga bolag i koncernen. Dessutom skapas 
förutsättningar för att samla bolagsfrågor i ett tydligt forum, där Moderbolagets styrelse har en 
given roll. 
3.2 Bolagskoncernens omfattning 
Karlshamns kommuns bolagskoncern omfattar de bolag, som framgår av Bilaga l. 
Moderbolag 
stadsvapnet i Karlshamn AB är moderbolag i bolagskoncernen. Bolaget ägs direkt av Karlshamns 
kommun till l 00 %. 
Dotterbolag och Dotterdotterbolag 
stadsvapnet i Karlshamn AB äger l 00 % av de bolag, som i Bilaga l illustreras i ledet närmast 
under stadsvapnet i Karlshamn AB. Dessa bolag utgör "Dotterbolag" i bolagskoncernen. 
De av Dotterbolagen i sin tur till l 00 %ägda bolagen, som illustreras i ledet närmast under 
Dotterbolagen, utgör "Dotterdotterbolag" i bolagskoncernen. 
Koncernstyrelse 

4. F ömtsättningar för styrning 
stadsvapnet i Karlshamn AB ska som moderbolag samordna dotterbolagens verksamhet med ett 
koncern- och helhetsperspektiv i huvudsakligt syfte att undvika suboptimering av kommunens och 
koncernens resurser. Detta sker genom styrdokument, men framförallt genom dialog och annan 
kommunikation. 
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Moderbolaget ska arbeta får att uppnå kostnadseffektivitet bland annat genom att tillämpa 
skattelagstiftningens regler får resultatutjämning och koncernbidrag. 

Karlshamns kommuns bolag ska bedriva sin verksamhet i enlighet med aktiebolagslagen och med 
iakttagande av de styrdokument enligt nedan som kommunfullmäktige utfårdar och respektive 
bolags bolagsstämma fastställer. 
4.1 styrdokument 
Bolagen inom koncernen stadsvapnet i Karlshamn AB drivs med hjälp av ett antal styrdokument, 
vilka beskrivs nedan. För samtliga bolag i koncernen gäller detta Ägardirektiv som innehåller 
gemensamma regler och principer får styrningen av bolagen. För respektive bolag finns därutöver 
en bolagsordning, vars innehåll är reglerat i lag, samt ett specifikt ägardirektiv. 
4.1.1 Bolagsordningen 
Bolagsordningen är det grundläggande dokumentet i varje aktiebolag och utgör bindande direktiv 
får bolagets fårvaltande organ och får revisorerna. Vad bolagsordningen ska innehålla är reglerat i 
aktiebolagslagen. Det specifika med kommunala bolag är att bolagsordningen därutöver ska 
innehålla vissa fåreskrifter som anges i kommunallagen (Se punkt 2 ovan). Detta medfår att 
fåremålet och ändamålet med bolagets verksamhet ska fastställas med iakttagande av de 
kommunala befogenheter som utgör ram får verksamheten i fråga (Se punkt Il nedan). 
Bolagsordningen ska tillsammans med det specifika ägardirektivet får respektive bolag ge 
underlag får att bolagets verksamhet ska ha en affårsmässig inriktning inom ramen får de får 
bolaget gällande kommunalrättsliga principerna. 
Bolagsordningen ska inte belastas med annat än bestämmelser av konstitutionell natur och 
bestående karaktär. 
Bolagsordningen ska godkännas av kommunfullmäktige och fastställas av bolagsstämman. 
4.1.2 Det specifika ägordirektivet 
I det specifika ägardirektivet avser ägaren dels att tydliggöra bolagsordningens beskrivning av 
fåremålet får bolagets verksamhet och dels utveckla hur ändamålet med verksamheten ska 
uppnås. Det gäller både verksamhets-, affårs- och ekonomiska mål. 
För alla bolagen i koncernen gäller att de enskilt och gemensamt ska medverka till att utveckla 
Karlshamn till en attraktiv ort att bo, leva och verka i. 
Bolagen fårutsätts fålja kommunens övergripande mål. 
Kommunfullmäktige utfårdar specifika ägardirektiv får Moderbolaget och Dotterbolagen in
klusive Dotterdotterbolagen. Ägardirektiven utformas i samråd mellan Moderbolaget, respektive 
Dotterbolag och kommunstyrelsen. FÖRFATTNINGSSAMLING Ågardirektiv för Karlshamns 
kommuns helägda aktiebolag 
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Ägardirektivet ska fastställas av bolagsstämman i respektive bolag. Direktivet är därefter juri
diskt bindande for bolaget så länge direktivet inte står i strid mot tvingande regler i 
aktiebolagslagen eller annan lag som bolaget har att följa. Ägardirektiv kräver ingen registrering 
och kan snabbt ändras vid behov. 
4.1.3 Agardirektivet 
Utöver bolagsordningar och specifika ägardirektiv utfårdar kommunfullmäktige detta Ägardi
rektiv for Karlshamns kommuns helägda bolag. Ägardirektivet gäller for samtliga bolag i bo
lagskoncernen och avsikten är att direktivet ska gälla över tid. 
Ägardirektivet ska fastställas av bolagsstämman i respektive bolag och blir därefter juridiskt 
bindande for bolaget. 
4.1. 4 ÖVriga styrdokument 
Där det är tillämpligt ska bolagen i övrigt följa av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen från 
tid till annan utfärdade koncernmål, lagstadgade planer, riktlinjer, direktiv och övriga 
styrdokument, under fårutsättning att dessa inte strider mot bolagsordningen, ägardirektiven, 
tvingande lag eller annan författning. 
4.2 Ägardialog 
Utöver ovan nämnda formella styrdokument ska ägaren utöva styrning i form av samråd och 
kommunikation med bolagen. Ägaren representeras i detta avseende av Moderbolaget, som ska ha 
återkommande kommunikation med respektive Dotterbolag. Vid sådan kommunikation ska 
behandlas frågor om bland annat bolagets mål, strategier, affärs- och verksamhetsplaner, 
uppföljning av verksamheten (innefattande bland annat ekonomisk uppföljning och omvärlds- och 
branschanalys) samt avstämning och eventuell korrigering av styrdokument 

5. Rollfördelningen mellan kommunen, bolagen och de olika bo
lagsorganen 
Kommunfullmäktige avgör hur ägarfrågorna ska fordelas mellan fullmäktige, kommunstyrelsen 
och Moderbolaget och fastställer denna fördelning i reglemente for kommunstyrelsen respektive 
ägardirektiv for Moderbolaget. 
5.1 Kommunfullmäktiges roll 
Kommunfullmäktige ska ha helhetsperspektiv på den totala kommunala organisationen. Full
mäktige ska klargöra de strategiska målen for och inriktningen på bolagens verksamheter genom 
verksamhetsmässiga och ekonomiska ägardirektiv, vilka ska fastställas av respektive bolags 
bolagsstämma. Fullmäktige ska ha en öppen kommunikation med bolagen genom att de ges 
möjlighet att redogöra for sina respektive verksamheter. Detta sker i samband med 
årsredovisningen och vid for varje bolag särskilda informationstillfällen. 
5.1.1 Kommunfullmäktiges ställningstagande 
Som framgår av punkt 2 ovan ställer kommunallagen krav på att fullmäktige ska få ta ställning 
innan bolaget fattar sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars 
av större vikt. Hit hör: 
- Större strategiska investeringar 
FÖRFATTN!NGSSAMLING Ågardirektiv för Karlshamns kommuns helägda aktiebolag 
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-Åtgärder som innebär ny inriktning eller start av verksamhet inom nytt affars- eller 
verksamhetsområde f6r bolaget. 
- Större forvärv eller försäljning av fastigheter, om inte annat föreskrivs i bolagets specifika 
ägardirektiv. 

Eventuella övriga frågor som ska underställas kommunfullmäktige får ställningstagande anges i 
det specifika ägardirektivet får respektive bolag. 
5.1.2 Kommunfullmäktiges godkännande 
Bolaget ska inhämta kommunfullmäktiges godkännande innan någon av f6ljande åtgärder be
slutas: 
-Ändring av bolagsordningen. 

-Bildande eller f6rvärv av dotterbolag samt f6rsäljning eller avveckling av dotterbolag, om inte 
annat f6reskrivs i det specifika ägardirektivet. 



-Förvärv av aktier eller andelar i annat företag, om fullmäktiges godkännande är befogat med 
hänsyn till andelsförhållandena, verksamhetens art eller omständigheterna i övrigt och annat inte 
föreskrivs i bolagets specifika ägardirektiv. 

- Överlåtelse av aktier och andelar till betydande värde i annat företag. 



- Deltagande i emission, lämnande av ägartillskott eller nedskrivning av aktiekapitalet, allt till 
betydande värde, i företag som inte är helägt dotterbolag. 

-Kapitaltillskott till Moderbolaget. 

Med affårstransaktioner av betydande värde enligt ovan avses sådana åtgärder som med hänsyn 
till arten och omfattningen av bolagets verksamhet är av osedvanlig beskaffenhet eller av stor 
betydelse. 
Bolaget ska innan någon av de uppräknade åtgärderna vidtas rapportera åtgärden till 
Moderbolaget enligt av Moderbolaget fastställd mall. 
5.1.3 Övrigafrågor som ankommer på kommunfullmäktige 
Det ankommer på kommunfullmäktige att: 
- Utfårda gemensamt Ägardirektiv för Karlshamns kommuns helägda bolag. 



-Utfärda ägardirektiv for såväl Moderbolaget som Dotterbolagen inklusive Dotterdotterbolagen. 

- Välja styrelse och lekmannarevisor i de helägda bolagen. 

- Besluta om avkastningskrav och soliditetsmål enligt de särskilda ägardirektiven. 

- Årligen när kommunen fastställer sin budget fastställa koncernmåL 



- Fastställa grunder för arvode till styrelserepresentanter och lekmannarevisor. 
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- Ta ställning till fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamot och VD i de fall revisorerna inte har 
föreslagit ansvarsfrihet och i de falllekmannarevisorn har riktat anmärkning mot styrelseledamots 
eller VD:s agerande. 
- Utse ombud och utfärda stämmadirektiv för ägarens ombud på bolagsstämman i Moderbolaget, 
Dotterbolagen respektive Dotterdotterbolagen. 

5.2 Kommunstyrelsens roll 
5. 2.1 Styrning 
Kommunstyrelsen utövar ägarrollen i bolagskoncernen genom att fortlöpande ha uppsikt i 
bolagen, främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv men också i 
avseende på övriga fårhållanden av betydelse får kommunen. 
5.2.2 Uppsiktsplikt 
Oavsett vem som utövar ägarrollen har kommunstyrelsen lagstadgad uppsiktsplikt över bolagen 
enligt 6 kap l § 2 st och l a-b §§kommunallagen. 
Det innebär att kommunstyrelsen ska ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de bolag som 
kommunen äger helt eller delvis. Uppsiktsplikten gäller främst bolagens ekonomi och hur bolagen 
lever upp till de av fullmäktige fastställda styrdokumenten, som gäller får respektive bolag. 
Uppsiktsplikten avser även övriga fårhållanden av betydelse får kommunen. 
Kommunstyrelsen ska i årliga beslut ta ställning till om den verksamhet som bedrivits av bolaget 
under föregående kalenderår har utförts inom ramen får de kommunala befogenheterna och om 
verksamheten har varit fårenlig med det av kommunfullmäktige fastställda ändamålet med 
bolagets verksamhet. Kommunstyrelsens beslut ska lämnas över till fullmäktige samtidigt med 
årsredovisningen får samma kalenderår. 
Kommunstyrelsen kan föreslå eller vidta åtgärder, om bolagets verksamhet inte varit fårenlig med 
det fastställda ändamålet eller inte fårenlig med tillämpliga kommunala befogenheter. 
Kommunstyrelsen har rätt att utan hinder av sekretess ta del av bolagens handlingar och rä
kenskaper i den utsträckning det behövs får att kommunstyrelsen ska kunna utöva sin upp
siktsplikt över bolagen. Kommunstyrelsen har även i övrigt rätt att inspektera bolagen och deras 
verksamheter. 
5.3 Moderbolaget 
Moderbolaget ska: 
- Svara får löpande dialogmöten med Dotterbolagen. Detta sker genom möten mellan 
styrelseledamöter och tjänstemän i Moderbolaget och Dotterbolagen. (Moderbolaget ska redovisa 
en plan får nämnda möten) 
- Svara får beredning dels av det gemensamma Ägardirektivet och dels av bolagsordningarna och 
de specifika ägardirektiven får respektive bolag. 
- Svara får beredning och samordning av bolagskoncernens ekonomiska rapportering till 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 
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- Svara för beredning och samordning av frågor där kommunfullmäktige ska få ta ställning innan 
beslut fattas eller som kräver kommunfullmäktiges godkännande. 
- Svara får sammanställning av material som kommunstyrelsen efterfrågar får sin lagstadgade 
uppsiktsplikt över bolagen. 
-Vid behov löpande öka eller minska kommunfullmäktiges fårväntade krav på 
utdelning/koncernbidrag till/från respektive Dotterbolag. 
-Vid behov besluta om resultatutjämning inom bolagskoncernen. 
- Besluta om emission i Dotterbolagen och Dotterdotterbolagen inom ramen får gällande 
bolagsordning. 
- Se till att vid behov Dotterbolagen marknadsvärderas. 
- Upprätta tidsplan får Dotterbolagens rapportering till Moderbolaget. 

Dotterbolagen ska fortlöpande hålla Moderbolaget väl informerat om sina respektive 
verksamheter. Dotterbolagen ska till Moderbolaget överlämna styrelseprotokoll. Det ska ske 
snarast efter justering av protokollet. 
5.4 Bolagsstämman 
Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ. Det är här ägaren utövar sitt i 
aktiebolagslagen lagstadgade inflytande. Bolagsstämman är även ett forum får bolagets ägare att 
utöva formell ägarstyrning. Stämman bör ses som ett led i kommunikationen mellan ägare och 
bolag. 
Ordinarie bolagsstämma (årsstämman) ska fastställa årsredovisningen (och i fårekommande fall 
koncernårsredovisningen) och besluta om hur bolagets vinst eller fårlust ska disponeras. 
Årsstämman ska även besluta om ansvarsfrihet får styrelsen och verkställande direktören i de fall 
revisorerna har tillstyrkt ansvarsfrihet och leJonannarevisorn inte har riktat anmärkning mot någon 
styrelseledamots eller VD:s agerande. Årsstämman ska vidare vart fjärde år välja revisor i bolaget 
samt fastställa arvoden åt styrelsen, revisorn och lelrmannarevisorn. 
Till bolagsstämma i respektive bolag ska kallelse ske på sätt som framgår av bolagsordningen. 
Kallelsen till stämma i Moderbolaget ska tillställas kommunstyrelsen och ägarens ombud vid 
stämman. Kallelsen till stämma i Dotterbolag och Dotterdotterbolag ska tillställas respektive 
ägarbolag och av ägaren utsett stämmaombud samt kommunstyrelsen. Kallelsen ska därutöver 
tillställas samtliga styrelseledamöter, revisorer och lekmannarevisor i respektive bolag. Kallelsen 
ska innehålla relevant information om de ärenden som ska behandlas av stämman. 
Vid bolagsstämma fåreträds ägaren av ombud. Till justerare vid stämman ska utses någon som har 
rösträtt på stämman. 
Protokoll från bolagsstämma ska tillställas aktieägare, styrelserepresentanter, revisorer och 
lekmannarevisor. 
Bolagsstämmorna ska vara öppna får allmänheten, som också ska ha möjlighet att ställa frågor. 
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5.4.1 Stämmoombud 
Kommunfullmäktige utser stämmaombud i Moderbolaget och i Dotterbolagen samt utfårdar 
instruktion får hur ombudet ska rösta på stämman. 
5.5 Bolagsstyrelsen 
Bolagets styrelse ansvarar enligt aktiebolagslagen får organisationen och förvaltningen av 
bolagets angelägenheter. 
5. 5.1 Styrelsens uppdrag 
Till skillnad från det kommunala förtroendeuppdraget, som bygger på samhällsplikt, är leda
motskapet i en bolagsstyrelse ett sysslamannauppdrag i vilket ledamoten civilrättsligt åtar sig att 
fullgöra ett fårvaltningsuppdrag. Styrelseledamoten fårbinder sig således att verka får bolagets 
bästa i enlighet med vad som kommer till uttryck i bolagsordning och ägardirektiv. styrelsens 
huvudsakliga uppgifter är att: 
- Medverka till att ägarens koncernmål, som de kommer till uttryck i ägardirektiv uppfylls. 
-Fastställa strategin får och inriktningen på bolagets verksamhet vilket uttrycks i bolagets 
affärsplan och budget. 
- Ha helhetssyn och koncernperspektiv får uppdraget. 
- Tillsätta och avsätta VD. 
- Säkerställa att bolaget har en effektiv ledning. 
-Besluta om firmateckning. 
- Se till att via Moderbolaget underställa kommunfullmäktige de frågor som enligt detta 
Ägardirektiv är föremål får fullmäktiges godkännande respektive ställningstagande. 
- Se till att aktieägaren och omvärlden informeras om bolagets utveckling och ekonomiska 
situation. 
- Se till att redovisningen av bolagets ekonomi håller hög kvalitet och att bolaget följer de regler 
som gäller får dess verksamhet. Styrelsen ska får ändamålet årligen upprätta en plan får 
internkontrolL 
- Fortlöpande följa upp och utvärdera bolagets verksamhet mot kommunens ändamål med 
verksamheten. 
-Kontinuerligt göra omvärlds- och riskanalys och se till att bolagets riskexponering är väl avvägd. 
- Lämna rapport till Moderbolaget om internkontrollarbetet enligt av Moderbolaget fastställd 
tidsplan och mål. 
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-Följa upp och kontrollera verkställande direktörens förvaltning samt årligen utvärdera dennes 
insatser. 
-Årligen utvärdera styrelsens eget arbete (bland annat kompetens, arbetsformer, organisation, 
arbetsfördelning) och se till att brister åtgärdas. 
-Årligen utfärda arbetsordning för styrelsens arbete inklusive rapporteringsinstruktion avseende 
verksamhet och ekonomi. 
- Utfärda instruktion för VD:s arbete. 
- Utfärda instruktion för delegation, attest och utanordning. 
- I årsredovisningen uttala sig huruvida bolagets verksamhet under föregående år bedrivits i 
enlighet med för bolaget gällande bolagsordning och ägardirektiv samt lämna rapport i frågan till 
Moderbolaget. 
-Årligen ta ställning till hur större investeringsprojekt och byggnads- och 
anläggningsentreprenader ska hanteras samt utfärda instruktion för genomförande och 
rapportering av nämnda projekt och entreprenader. 

På begäran ska styrelsen tillsammans med verkställande direktör vid sammanträde med 
kommunfullmäktige informera om bolagets verksamhet. 
5.5.2 Val av styrelse 
Styrelseledamöter väljs av kommunfullmäktige för tiden från den första ordinarie bolagsstämman 
som hålls efter att val till kommunfullmäktige har förrättats intill slutet av motsvarande 
bolagsstämma fyra år senare. Valet av styrelse ska anmälas på bolagsstämman. 
styrelseledamot ska ha den kunskap om bolagets verksamhet, marimad och omvärldsförut
sättningar i övrigt som erfordras för att kunna göra i förhållande till företagsledningen själv
ständiga bedömningar av bolagets angelägenheter och konstruktivt bidra till att fullgöra sty
relsens uppgifter. 
Som huvudregel gäller att bolagens styrelser ska bestå av lägst sju och högst elva ledamöter. 
5.5.2.1 Ordförandens särskilda uppgifter 
Följande uppgifter åligger styrelseordföranden särskilt: 
- Organisera och leda styrelsens arbete. 

- Se till att styrelsen fortlöpande uppdaterar och fördjupar sina kunskaper om bolaget och dess 
verksamhet och får den utbildning som krävs för att styrelsearbetet ska kunna bedrivas effektivt. 



-Upprätthålla kontakt och kommunikation med bolagets ägare. 

-Ha fortlöpande kontakt med VD. 

- Se till att styrelsen får tillfredställande information och beslutsunderlag. 

- Kontrollera att styrelsens beslut verkställs. 
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- Se till att styrelsen årligen utvärderar sitt och VD:s arbete. 

- Efter samråd med VD fastställa förslag till dagordning för styrelsesammanträdet. 

- Se till att nya styrelserepresentanter får information om aktuella frågor av betydelse för bolaget, 
utöver vad som anges i punkt 5.5.1 O nedan. 

5.5.2.2 Arbetslagarrepresentanter 
Arbetstagarna i ett aktiebolag med minst 25 anställda har rätt att utse styrelseledamöter och 
suppleanter i bolagets styrelse enligt lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de pri
vatanställda. Principen i Karlshamns kommuns bolagskoncern ska dock vara att bolagen ska 
avtala med arbetstagarorganisationerna om att dessa får utse representanter som har rätt att delta, 
yttra sig och framställa yrkanden på styrelsesammanträdena men som inte har rösträtt men har rätt 
att få sin mening antecknad till protokollet. Sådant avtal ska även innehålla bestämmelser om att 
arbetslagarrepresentanterna ska iaktta samma sekretess som gäller för styrelsen. 
5.5.3 Kallelse till styrelsesammanträde 
På uppdrag av styrelsens ordförande ska ledamöterna kallas till styrelsesammanträde senast sju 
dagar i förväg. Till kallelsen ska bifogas dagordning och de handlingar som hör till respektive 
ärende som ska behandlas. A v dagordningen ska framgå vilka ärenden som är beslutsärenden 
respektive informationsärenden. Kallelsen och övriga handlingar ska i största möjliga utsträckning 
distribueras digitalt. 
5.5.4 Närvaro på styrelsesammanträde 
Vid styrelsens sammanträden får endast styrelseledamöter, verkställande direktören, styrelsens 
sekreterare och andra personer som styrelsen beslutar ska ha närvarorätt delta. 
5. 5. 5 Protokollfrån styrelsesammanträde 
Från styrelsesammanträdet ska föras protokoll, som tydligt anger vilka ärenden som behandlats, 
vilket beslutsunderlag som funnits får respektive ärende samt innebörden av de beslut som fattats. 
Av protokollet ska framgå såväl närvarande som frånvarande ledamöter. 
Ett fårdigt protokoll ska sändas tillledamöterna senast två veckor efter sammanträdet. 
5. 5. 6 Styrelsearvoden 
De i Karlshamns kommun vid varje tid gällande bestämmelserna om ersättning till förtroen
devalda ska äga motsvarande tillämpning på styrelseledamöterna och lekmannarevisorn i bo
lagen. Ersättningarnas storlek fastställs av kommunfullmäktige. 
5. 5. 7 Utbildning 
Moderbolaget har ansvar för att arrangera styrelseutbildningar enligt följande: 
- Löpande översiktlig utbildning av nyvalda styrelseledamöter och lekmannarevisorer. 
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- Särskild till ordförandena riktad utbildning. 



- Grundlig utbildning för samtliga styrelseledamöter och lekmannarevisorer när ny man-datperiod 
börjar efter kommunfullmäktiges val av ledamöterna och revisorerna. 



- Särskild till bolagssekreterarna riktad utbildning. 

5.5.8 Utvärdering av styrelse och VD 
Ordföranden tar initiativet till utvärdering av styrelse och VD. Utvärderingen kan ske i form av 
exempelvis checklista, enkät och/eller intervju. Utvärderingen kan även ske med bistånd av extern 
konsult. 
5. 5. 9 Attest- och utanordningsinstruktion med mera 
Bolagets styrelse ska fastställa en särskild instruktion, anpassad till bolagets verksamhet, för hur 
bolagets ekonomiska transaktioner ska attesteras och utanordnas. Av instruktionen ska framgå att 
ingen får attestera egna kostnader och utlägg. 
5.5.10 Överföring av information till ny styrelse 
Genom att bolaget iakttar vad som anges i detta Ägardirektiv om upprättande av styrelseprotokoll 
och övrig dokumentation rörande bolaget ska nyvalda styrelseledamöterna få erforderlig 
information om bolagets verksamhet. 
5.6 Verkställande direktör 
Bolagets styrelse tillsätter och entledigar verkställande direktör. 
Verkställande direktören är syssloman i förhållande till bolaget och ska på bästa sätt tillvarata 
bolagets intresse. Det innebär att verkställande direktören ska verka för att kommunens ändamål 
med verksamheten så som de kommer till uttryck i bolagsordningen, ägardirektiv och 
styrelsebeslut förverkligas. Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt 
styrelsens riktlinjer och anvisningar samt se till att bolagets bokföring och medelsförvaltning sköts 
på ett betryggande sätt. Verkställande direktören ansvarar för att förse styrelsen med den 
information om bolaget och dess verksamhet samt det underlag i övrigt styrelsen behöver för sitt 
arbete. 
Verkställande direktören ska arbeta enligt den VD-instruktion som styrelsen fastställer. Av 
instruktionen ska verkställande direktörens beslutsbefogenheter framgå. 
Verkställande direktören tecknar alltid firman ensam vad beträffar löpande förvaltningsåtgärder. 
Det som sagts om verkställande direktör gäller för vice verkställande direktör när en sådan 
tjänstgör. 
5. 7 Bolagets revisorer 
Enligt aktiebolagslagen ska bolagsstämman utse auktoriserad/godkänd revisor eller ett registrerat 
revisionsbolag för granskning av bolagets räkenskaper samt styrelsens och verkstäl
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!ande direktörens förvaltning. För att åstadkomma samordning inom bolagskoncernen har 
kommunrevisionen i uppdrag att upphandla revisor/revisions bolag. 
5.8 Lekmannarevisorer 
För samma tid som för styrelsens ska kommunfullmäktige utse en lekmannarevisor i respektive 
kommunägda bolag. Valet ska därefter anmälas på bolagsstämman. 
Lekmannarevisorerna har till uppgift att granska dels om bolagets verksamhet sköts på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt gentemot ägarens beslut och 
direktiv och dels om den interna kontrollen är tillräcklig. 

6. Modell för uppföljning 
Den ekonomiska rapporteringen och uppföljningen rörande bolagen i Karlshamns kommuns 
bolagskoncern ska följa den årsplan som fastställs av kommunstyrelsen. Baserat på årsplanen 
fastställer Moderbolaget årligen en detaljerad tidsplan för rapporteringen. 
6.1 Budgeten 
Årsplanen inleds med att Moderbolaget tillställer bolagen i koncernen de av kommunfullmäktige 
fastställda koncernmål en. 
Årligen genomförs i april möten mellan Moderbolaget och respektive bolag inom 
bolagskoncernen för genomgång av förutsättningar och planer för det kommande fem åren året. 
Moderbolaget ansvarar för kallelse och agenda till mötena, som utgör en del av budgetprocessen. 
Respektive dotterbolag fastställer sina budgetar under november- december och dessa läggs till 
grund för kommunfullmäktiges beslut att fastställa borgensramar för bolagen i december. 
6.2 Rapportering och uppföljning under året 
Som princip ska varje bolag fortlöpande hålla Moderbolaget väl informerat om sin verksamhet. 
Bolagen ska dessutom underrätta Moderbolaget så snart betydande avvikelser från planer och 
budgetar föreligger. Vid negativa ekonomiska avvikelser ska redovisas vilka åtgärder som har 
vidtagits eller planeras att vidtas. 
Bolagen ska rapportera till Moderbolaget enligt av Moderbolaget fastställda tidplaner och in
struktioner. 
Moderbolaget sammanställer bolagens delårsrapporter i augusti och årsredovisningar samt 
månadsrapporter till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 

7. Årsredovisningen 
Den finansiella rapporteringen av bolagets verksamhet ska ske utifrån gällande lagar och 
förordningar och därutöver ange hur väl bolaget har uppfyllt ägarens ändamål med verksamheten. 
Årsredovisningen ska bland annat innehålla en redogörelse för hur bolaget uppfyller ägarens 
verksamhetsmål, så som det beskrivs i ägardirektivet. 
I februari/mars varje år genomförs möten mellan Moderbolaget och respektive bolag inom 
bolagskoncernen för genomgång av föregående års verksamhet. Moderbolaget ansvarar för 
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kallelse och agenda till mötena. I februari/mars överlämnar bolagen till Moderbolaget revide-rade 
och undertecknade årsredovisningar. Årsstämmor i bolagen och Moderbolaget sker nor-malt 
under maj månad. 
7.1 Resultatdispositioner 
Bolaget ska disponera sitt resultat enligt fåljande modell, om inte Moderbolaget beslutar an-nat: 
- Som utgångspunkt gäller bolagets resultat efter finansiella poster. 



- Tillägg görs fOr eventuell tvingande upplösning av obeskattade reserver som ska redovisas över 
resultaträkningen (till exempel periodiseringsfond). 

- Avdrag görs för av ägaren fastställd värdeöverföring i form av koncernbidrag eller utdelning till 
Moderbolaget. 



- Bolaget utnyttjar eventuellt skattemässigt underskottsavdrag från tidigare år. 

- Bolaget gör maximala skattemässiga dispositioner till exempel överavskrivningar på 
anläggningstillgångar. 



-Återstående skattepliktigt resultat lämnas som koncernbidrag till Moderbolaget (för beskattning 
hos Moderbolaget eller för kvittning mot skattemässiga underskott hos övriga bolag i Karlshamns 
kommuns bolagskoncern). 

-Moderbolaget lämnar till givarbolaget ägartillskott motsvarande mottaget koncernbidrag med 
avdrag för lagstadgad bolagsskatt enligt föregående punkt, så att givarbolaget ska hamna i samma 
ekonomiska ställning som om beloppet i fråga i stället hade beskattats i givarbolaget 



8. Personalfrågor 
Det årliga fastställande! av lön och övriga anställningsvillkor for VD i Dotterbolag och 
Dotterdotterbolag ska ske i samråd med kommundirektören. Bolagets styrelse fattar härefter eget 
beslut. 

9. Försäkringar 
Varje bolag i Karlshamns kommuns bolagskoncern ska ha ansvarsforsäkring för verkställande 
direktör och styrelse. Sådan forsäkring kan tecknas genom kommunens försorg. 

l O. Kommunalrättsliga principer 
10.1 Kompetensbegränsande principer 
Ett kommunalt bolags kompetens är begränsad så till vida att bolaget vid driften av sin 
verksamhet i tillämpliga delar ska iaktta kommunallagens (KL) regler (2 kap) om kommuns 
befogenheter. Det innebär: 
-Verksamheten ska vara av allmänt intresse (KL2:1). 
FÖRFATTNINGsSAMLING Ågardirektiv för Karlshamns kommuns helägda aktiebolag 
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-Verksamheten ska ha anknytning till kommunens område eller medlemmar 

(lokaliseringsprincipen) (KL 2: !). 
-Uppgiften ska inte handhas enbart av någon annan (KL 2:1). 



- Det huvudsakliga syftet med den näringsverksamhet som bolaget bedriver får inte vara 
vinstsyfte, utan det huvudsakliga syftet/ändamålet ska vara att tillhandahålla allmännyttiga 
anläggningar eller tjänster åt kommunmedlemmarna (KL 2:7). 



- Bolaget får inte ge riktat stöd till enskilda personer eller företag utan endast vidta åtgärder får att 
allmänt främja näringslivet (KL 2: l och 2:8). 

Enligt praxis och reglering i speciallagar är lokaliseringsprincipen undantagen får vissa 
verksamheter. 
Bolagsordningarna får respektive bolag inom Karlshamns kommuns bolagskoncern är 
formulerade så att bolagets verksamhet- i de delar som är tillämpliga på bolaget- faller inom 
ramen får den kommunala kompetensen. 
10.2 Principer när bolaget agerar inom ramen för sin kompetens 
Förutom de i punkt 11.1 ovan angivna kompetensbegränsande principerna ska det kommunala 
bolaget även i tillämpliga delar iaktta följande principer vid driften av sin verksamhet: 
- Självkostnadsprincipen. 

- Likställighetsprincipen. 

-Förbudet mot beslut med retroaktiv verkan till nackdel får kommunmedlemmar. 

Självkostnadsprincipen 
Självkostnadsprincipen innebär att bolaget vid sin prissättning ska räkna med samtliga kostnader 
som normal affårsmässigdrift är motiverade från fåretagsekonomisk synpunkt. Det innebär att 
relevanta interna och kalkylerade kostnader ska ingå. I självkostnaden ska också ingå 
kapitalkostnader samt skälig avkastning på det egna kapitalet. 
Självkostnadsprincipen omfattar som huvudregel även konkurrensutsatt verksamhet. Principen är 
undantagen får vissa verksamheter, som enligt lag ska bedrivas på affårsmässig grund. Även 
praxis har medgett undantag från självkostnadsprincipen i vissa fall. Den gäller heller inte vid 
försäljning och upplåtelse av egendom. 
Bolagsordningen och ägardirektivet får respektive bolag inom Karlshamns kommuns 
bolagskoncern är formulerade med hänsyn tagen i tillämpliga delar till ovan nämnda principer. 

Il. Allmänna handlingar 
Tryckfrihetsfårordningens regler om rätt att ta del av allmän handling hos myndighet gäller även 
handlingar hos aktiebolag där kommunen utövar ett bestämmande inflytande. Så är fallet när 
kommunen äger aktier med mer än hälften av alla röster i bolaget eller har rätt att utse eller avsätta 
mer än hälften av ledamöterna i bolagets styrelse. 
För att uppfylla tryckfrihetsfårordningens krav på skyndsam handläggning bör respektive 
bolagsstyrelse bemyndiga verkställande direktören att fatta beslut om utlämnade av allmän 
handling. Detta anges lämpligen i VD-instruktionen. FÖRFATTNINGsSAMLING Ägardirektiv för 
Karlshamns kommuns helägda aktiebolag 
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Bilagor: 
l. Organisationsskiss 

2. Förteckning över övriga styrdokument (bolagsordningar och särskilda ägardirektiv) som 

gäller för Karlshamns kommuns helägda bolag. FÖRFATTNINGSSAMLING Ågardirektiv för 
Karlshamns kommuns helägda aktiebolag 
18 



Ägardirektiv för stadsvapnet i Karlshamn AB 
För den verksamhet som bedrivs i stadsvapnet i Karlshamn AB ("Bolaget"), gäller förutom 
"Ägardirektiv får Karlshamns kommuns helägda aktiebolag" även detta specifika ägardirektiv 
utfårdat av kommunfullmäktige i Karlshamns kommun den xx 2014 och fastställt av bo
lagsstämman i Bolaget den xx 2014. 
Kommunfullmäktige utövar ägarstyrning över dotterbolagen genom Bolaget och Bolagets 
verksamhet syftar till att: 
- vara kommunstyrelsens förlängda arm till dotterbolagen och rådgöra med dessa om vilka frågor 
som ska lyftas till kommunfullmäktige får ställningstagande respektive godkännande 

- övergripande samordna de kommunala bolagens verksamheter genom att äga och förvalta aktier 
och andelar i de bolag som ägs av Karlshamns kommun 

- genom samordnat ägaransvar får kommunens bolag på sikt nå ökad effektivisering och ett 
optimalt utnyttjande av kommunens resurser 

- genom de kommunala bolagens verksamhet bidra till kommunens tillväxt 

- genom de kommunala bolagens verksamheter göra Karlshamn till en attraktiv kommun att bo 
och verka i samt uppleva 

- uppnå samma beskattningssituation som gäller då verksamheten bedrivs i förvaltningsform 

- skapa flexibilitet vad gäller koncernbidrag och betalning av löpande avkastning från kommunens 
bolag till ägaren Karlshamns kommun i form av utdelning, räntebetalning och liknande 
ekonomiska transaktioner. 

Bolaget ska utöva Karlshamns kommuns övergripande ägarroll i förhållande till av kommunen 
delägda bolag. 
Verksamhetens inriktning 
Bolaget har till föremål får sin verksamhet att äga och förvalta aktier och andelar i kommunala 
bolag. Bolaget ska utgöra moderbolag i en koncern som omfattar Karlshamns kommuns helägda 
bolag. 
Bolaget är underordnat ägaren Karlshamns kommun och har att följa av kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen från tid till annan utfärdade kommunal vision, koncernmål, riktlinjer, direktiv, 
program och andra styrdokument under fårutsättning att dessa inte strider mot bolagsordningen, 
tvingande lag eller annan författning. FÖRFATTNTNGSSAMLING Ågardirektiv för Karlshamns 
kommuns helägda aktiebolag 
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Bolaget ska foreträda ägaren i forhållande till de övriga bolagen i koncernen. I den rollen ligger 
att övergripande på strategisk nivå samordna de kommunala bolagens verksamheter och utöva 
styrning av bolagen i enlighet med detta ägardirektiv samt riktlinjer, program och andra 
styrdokument som ägaren delger Bolaget. Bolaget ska se till att de övriga bolagen i koncernen 
foljer av kommunfullmäktige beslutad kommunal vision och antagna koncernmål samt for 
respektive bolag utfärdade ägardirektiv, under forutsättning att dessa inte strider mot 
bolagsordning, tvingande lag eller annan forfattning. 
Bolaget ska ha en löpande kommunikation med dotterbolagen i syfte att stödja och följa upp att 
dotterbolagen uppnår de långsiktiga målen som fastställts i ägardirektiven. 
Bolaget ska genomfora resultat- och skattemässiga dispositioner inom Karlshamns kommuns 
bolagskoncern for att optimera koncernens resurser, kontinuerligt ta ställning till 
bolagskoncernens omfattning och se till att de kommunala bolagen aktivt arbetar for en hållbar 
utveckling i sina verksamheter. 
Ekonomiska och finansiella mål 
Bolaget ska optimera koncernens finansiella och skattemässiga situation. Bolaget ska på kort och 
lång sikt sträva efter en balanserad ekonomisk utveckling med utgångspunkt från Bolagets 
uppdrag, investeringsbehov och ekonomiska risker. 
Bolaget ska verka for att koncernens soliditet ska uppgå tilllägst 25 % under en femårsperiod. 
Bolaget ska se till att dotterbolagen marknadsvärderas vid behov. FÖRFATTNINGsSAMLING 
Ägardirel<tiv för Karlshamns kommuns helägda aktiebolag 
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Ägardirektiv för Karlshamn Energi AB 
Karlshamn Energi AB med dotterbolaget Karlshamn Energi Elfårsäljning AB ska som lokalt 
energifåretag tillgodose kundernas behov av konkurrenskraftiga och miljövänliga energilösningar. 
För den verksamhet som bedrivs i Karlshamn Energi AB och dess dotterbolag i tillämpliga delar 
("Bolaget") gäller fårutom "Ågardirektiv får Karlshamns kommuns helägda aktiebolag" även 
detta specifika ägardirektiv utfårdat av kommunfullmäktige i Karlshamns kommun den xx 2014 
och fastställt av bolagsstämman i Bolaget den xx 2014. 
Verksamhetens syfte 
Bolagens syfte är att med optimalt resursutnyttjande och med hög leveranssäkerhet främja en god 
elfårsörjning, en god värmefårsärjning och en långsiktigt hållbar energifårsärjning inom 
verksamhetsområdet. Verksamheten ska bedrivas på affårsmässig grund. 
Bolagets syfte är att med iakttagande av lokaliseringsprincipen främja tillgången till bredband får 
boende och fåretag inom Karlshamns kommun. 
Verksamhetens inriktning 
Bolagen har till fåremål får sin verksamhet att inom sitt koncessionsområde bedriva eldistribution 
samt att bedriva produktion, distribution och handel med värme samt kyla. Bolagen ska bygga, 
äga och fårvalta infrastruktur får elektronisk kommunikation som främjar tillgången till bredband 
får boende och fåretag inom Karlshamns kommun. 
Bolaget får inte bedriva annan verksamhet än sådan som är fårenlig med bolagsordningen. 
Verksamheten ska även vara fårenlig med den kommunala kompetensen. 
FÖRFATTNINGSSAMLING Ägardirektiv för Karlshamns kommuns helägda aktiebolag 
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Verksamhetens mål 
Bolagets vision är att tillsammans med sitt dotterbolag vara det ledande energiföretaget i regionen 
och aktivt verka för en hållbar utveckling. 
Bolagets affarside är att som lokalt energiföretag, tillsammans med sitt dotterbolag, tillgodose 
kundernas behov av konkurrenskraftiga och hållbara lösningar för energi och bredband. 
Verksamheten bedrivs med utgångspunkt från vision och affarside: 
-Nöjda kunder 
- Rätt kvalitet 
- God ekonomi 
-Bra miljö 
- Utveckling. 

Verksamhetsmålen ska utformas så att de kanjämföras med Bolagets prestationer över tiden samt 
med andrajämförbara bolag. Bolaget ansvarar för att ta framjämförelsetaL 
Vidare ska Bolaget mäta kännedom och uppfattning om Bolaget ("KEAB") hos allmänheten. 
Klimat- och miljömål 
Bolaget ska aktivt driva klimat och miljöfrågor i sin verksamhet. Bolaget ska sätta upp mätbara 
mål som följs upp årligen. 
Ekonomiska och finansiella mål 
Avkastningskravet för Bolaget ska, över en femårsperiod, motsvara statslåneräntan den förste (l) 
september året före aktuellt räkenskapsår med tillägg av tre (3) procentenheter i riskpremie. 
Avkastningskravet beräknas på stadsvapnet i Karlshamn AB:s anskaffuingsvärde för aktierna i 
Bolaget. 
Avkastningen ska årligen lämnas till moderbolaget stadsvapnet i Karlshamn AB. Moderbolaget 
bestämmer, efter samråd med Bolaget, hur avkastningen ska lämnas. 
soliditeten under en femårsperiod bör i genomsnitt vara minst 30 %. 
Köp och försäljning av fastigheter 
Bolaget ska alltid informera styrelsen i moderbolaget Stadsvapnet i Karlshamn AB innan Bolaget 
genomför köp eller försäljning av fastighet samt bildande, köp eller försäljning av bolag. Bolaget 
ska även lämna rapport till moderbolagets styrelse, när sådan åtgärd är genomförd. 
FÖRFATTNINGSSAMLING Ägardirektiv för Karlshamns kommuns helägda aktiebolag 
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Bildandet av bolag kan komma i fråga får att genomfåra köp respektive försäljning av fastighet, 
som utgör tillgång i Bolaget. 
Bildande av bolag kan komma i fråga även får att uppfåra ny byggnad på fastighet, som utgör 
tillgång i Bolaget. 
Som fårutsättning får köp eller bildande av särskilt bolag får ovan nämnda syften gäller att 
kommunfullmäktige fastställt- eller vid behov ges möjlighet att fastställa- att det kommunala 
ändamålet med det särskilda bolagets verksamhet ska vara samma ändamål som gäller får 
moderbolaget Karlshamn Energi AB. Fullmäktige ska dessutom ha utsett- respektive utse -
styrelse och lekmannarevisor i det särskilda bolaget. FÖRFATTNINGSSAMLING Ågardirektiv för 
Karlshamns kommuns helägda aktiebolag 
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Ägardirektiv för Karlshamnsbostäder AB 
För den verksamhet som bedrivs i Karlshamnsbostäder AB ("Bolaget") gäller förutom 
"Ägardirektiv får Karlshamns kommuns helägda aktiebolag" även detta specifika ägardirektiv 
utfardat av kommunfullmäktige i Karlshamns kommun den xx 2014 och fastställt av 
bolagsstämman i Bolaget den xx 2014. 
Verksamhetens syfte 
Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip 
främja bostadsförsörjningen i Karlshamns kommun och vidareutveckla hyresgästernas möjlighet 
till boendeinflytande. Verksamheten ska bedrivas enligt aff'årsmässiga principer. 
Bolaget ska vara den centrala aktören i kommunens bostadspolitik och utveckling.Bolaget ska 
aktivt arbeta får att minska bostadssegregationen. 
Verksamhetens inriktning 
Bolaget har till föremål får sin verksamhet att inom Karlshamns kommun, på affårsmässiga 
principer förvärva, äga, bebygga, förvalta, fårädla och fårsälja fastigheter och tomträtter med 
bostadslägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar samt även med lokaler i de fall 
lokalerna utgör en mindre del av dessa fastigheter, används får kommunal verksamhet eller är 
kommersiella lokaler som har ett tydligt samband med den övriga verksamheten. 
Bolaget ska aktivt arbeta får att genomfåra sådana fastighetsförsäljningar som fårbättrar bolagets 
långsiktiga ekonomiska stabilitet. 
Bolaget ska vidare: 
- på affårsmässiga principer äga, förvalta, utveckla, bygga, fårvärva och avyttra bostäder 
anpassade till särskilda behov till exempel får ungdomar, studenter samt äldre personer med 
särskilda behov 

- aktivt bidra till utveckling av bostadsområden 

- arbeta får att utveckla och tillhandahållna de produkter och tjänster i boendet som efterfrågas. 

Bolaget får inte bedriva annan verksamhet än sådan som är fårenlig med bolagsordningen. 
Verksamheten ska även vara fårenlig med den kommunala kompetensen. 
FÖRFATTNINGSSAMLING Ägardirektiv för Karlshamns kommuns helägda aktiebolag 
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Fastighetsbestånd 
Bolagets fastighetsbestånd ska ha en omfattning och spridning som bidrar till utveckling av 
Karlshamns kommun. Bolaget ha beredskap att tillgodose ökad efterfrågan på bostadsmarknaden. 
Bolaget ska kontinuerligt tillfora bostadsmarknaden nyproduktion av bostäder. 
Hyresgästinflytande 
Bolaget ska verka for att dess hyresgäster bereds tillfälle till inflytande över boendet. Bolaget ska 
bidra till att utveckla formerna for de boendes inflytande. 
Hållbar utveckling, socialt ansvar 
Bolagets verksamhet ska präglas av ett socialt ansvar fOr bostadsmarknaden i kommunen och 
därmed vara en förebild. Detta ska ske i dialog och nära samverkan med berörda i kommunen och 
är ett gemensamt ansvar. Den sociala aspekten i bostadsområdena ska särskilt uppmärksammas. 
Hållbar utveckling, ekologiskt ansvar 
Bolagets verksamhet ska präglas av ekologiskt ansvar och inom den affärsmässiga principen 
kontinuerligt pröva åtgärder som bidrar till ett ekologiskt ansvar. 
Verksamhetens mål 
Bolaget har följande mål for sin verksamhet: 
- att bidra till att Karlshamns utveckling stärks av attraktiva bostäder genom fOrädling av 
befintliga bostäder och nybyggnation av bostäder 

- att de boende genom Bolaget får möjlighet till ett inflytande på sin bostad och sitt 
bostadsområde. På så sätt mö j liggörs ett fördjupat engagemang i och ansvarstagande fOr boendet 
och därigenom utvecklar hyresgästen sin egen välfärd 

- att bidra till samtliga aspekter i en hållbar utveckling 

- att ansvara for bostadsgaranti till studenter 

- att ansvara for boendedelen i utvecklingen av de äldres boende enligt kommunfullmäktiges 
program "Boende for äldre på egna villkor". 
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- Bolaget ska uppfattas som den bästa hyresvärden i Karlshamn med långsiktigt goda relationer 
till sina hyresgäster samt genom attraktiva boendemiljöer av olika slag, bidra till utvecklingen av 
kommunen. 

Verksamhetsmålen ska utformas så att de kanjärnfOras med Bolagets prestationer över tiden samt 
med andra järnfOrbara bolag. Bolaget ansvarar får att ta framjämf6relsetal. 
Vidare ska Bolaget mäta kännedom och uppfattning om Bolaget ("KABO") hos allmänheten. 
Klimat- och miljömål 
Bolaget ska aktivt driva klimat och miljöfrågor i sin verksamhet. Bolaget ska sätta upp mätbara 
mål som fåljs upp årligen. 
Ekonomiska och finansiella mål 
Avkastningskravet ska motsvara statslåneräntan året fåre aktuellt räkenskapsår med tillägg av en 
(l) procentenhet i riskpremie (Fastställs årligen av regeringen). Avkastningskravet beräknas på 
tillskjutet kapital i bolaget. 
soliditeten under en femårsperiod ska inte understiga 20 %. 
Värdeöverf6ring ska lämnas till moderbolaget stadsvapnet i Karlshamn AB i de fall soliditeten i 
bolaget överstiger 20 %. Moderbolaget bestämmer, efter samråd med Bolaget, hur avkastningen 
ska lämnas. 
Bolagets fastigheter ska vid behov värderas baserat på marknadsmässiga antaganden. 
Vidare ska Bolaget årligen redovisa direktavkastningen på fastighetsinnehavet i jämfårelse dels 
över tiden, dels med övriga liknande kommunala bostadsbolag. 
Köp och försäljning av fastigheter 
Bolaget ska informera styrelsen i moderbolaget stadsvapnet i Karlshamn AB om genomfårande 
av köp eller fårsäljning av fastighet samt bildande, köp eller fårsäljning av bolag. Bolaget ska 
även lämna rapport till moderbolagets styrelse, när sådan åtgärd är genomfård. Bolaget får i den 
löpande verksamheten köpa och fårsälja fastigheter och tomträtter till ett värde av 200 kb b. 
Bildandet av bolag kan komma i fråga får att genomfåra köp respektive försäljning av fastighet, 
som utgör tillgång i Bolaget. 
Bildande av bolag kan komma i fråga även får att uppfåra ny byggnad på fastighet, som utgör 
tillgång i Bolaget. 
Som fårutsättning får köp eller bildande av särskilt bolag får ovan nämnda syften gäller att 
kommunfullmäktige fastställt- eller vid behov ges möjlighet att fastställa- att det kommunala 
ändamålet med det särskilda bolagets verksamhet ska vara samma ändamål som gäller får 
moderbolaget Karlshamnsbostäder AB. Fullmäktige ska dessutom ha utsett- respektive utse
styrelse och lekmannarevisor i det särskilda bolaget. FÖRFATTNINGSSAMLING Ägardirektiv för 
Karlshamns kommuns helägda aktiebolag 
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Ägardirektiv för Karlshamns Hamn AB 
Karlshamns Hamn AB med dotterbolaget Karlshamns Kombiterminal AB ska tillgodose kun
dernas behov av konkurrenskraftiga och miljövänliga logistildösningar. 
För den verksamhet som bedrivs i Karlshamns Hamn AB och dess dotterbolag i tillämpliga delar 
("Bolaget") gäller forutom "Ägardirektiv for Karlshamns kommuns helägda aktiebolag" även 
detta specifika ägardirektiv utfårdat av kommunfullmäktige i Karlshamns kommun den xx 2014 
och fastställt av bolagsstämman i Bolaget den xx 2014. 
Verksamhetens syfte 
Bolagets syfte är att bedriva och utveckla en rationell och kostnadseffektiv hamn- och 
logistikverksamhet väl anpassad och integrerad i godsflödet Bolaget ska tillsammans med 
näringslivet, Karlshamns kommun och dess koncern bidrar till att Karlshanm och dess region 
utvecklas som ett gods-, transport- och logistikcentrum. 
Verksamhetens inriktning 
Bolaget har till foremål for sin verksamhet att på affärsmässiga grunder bedriva hamn-, stuveri-, 
godshanterings-, transport- och terminalverksamhet samt att erbjuda vissa därtill hörande 
speditionstjänster. 
För att optimera Bolagets utbud av tjänster till näringslivet ska Bolaget, när så bedöms gynnsamt, 
samarbeta med andra bolag och verksamheter inom logistik och transportsektorn. 
Bolaget fastställer och uppbär for egen rälmingsamtliga avgifter hänforliga till 
hamnverksamheten. 
Bolaget får inte bedriva annan verksamhet än sådan som är fOrenlig med bolagsordningen. 
Verksamheten ska även vara forenlig med den kommunala kompetensen. 
FÖRFATTNINGSSAMLING Ägardirektiv för Karlshamns kommuns helägda aktiebolag 
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Verksamhetens mål 
Bolagets övergripande vision är "Att vara en betydande kundanpassad logistiknod i Södra 
Östersjöområdet En av Sveriges största hamnar som leder utvecklingen". 
Affiirsiden är "att vara den ledande hamnen mellan Stockholm och Trelleborg för bulk och 
enhetslaster genom att erbjuda hantering, lagring, transporttjänster och supply-chain lösningar i 
enlighet med kundernas behov". 
Detta ska nås genom: 
D Satsning på att bli en betydande intermodal nod i Södra Östersjöområdet 
D Stor volym och brett utbud av tjänster som skapar skalfordelar och tillväxt 
D Proaktivitet- tekniskt, operativt och marknadsmässigt- som skapar långsiktiga 
kostnadsfårdelar och forsprång på marknaden 
D Kundorientering, där bolaget skapar kundanpassade konceptlösningar och mervärde for 
kunden 
D Etik- där bolaget ska hålla en hög etisk standard internt och externt 
D Attraktiv arbetsgivare - genom tydlighet, kommunikation, målstyrning och kompe
tensutveckling ska bolaget attrahera och vidareutveckla personal 
D Motor för Regionen- skapa regional utveckling genom att medverka till en växande 
logistiknäring i Karlshamn 
D Ständiga förbättringar- fokusera på hållbar utveckling, högt säkerhetsmedvetande och ett 
kontinuerligt forbättringsarbete. 

Verksamhetsmålen ska utformas så att de kanjärnforas med Bolagets prestationer över tiden samt 
med andra järnforbara bolag. 
Klimat- och miljömål 
Bolaget ska aktivt driva klimat och miljöfrågor i sin verksamhet. Bolaget ska sätta upp mät-bara 
mål som foljs upp årligen. 
Ekonomisim och finansiella mål 
Avkastningskravet får Bolaget ska, över en femårsperiod, motsvara statslåneräntan den forste (l) 
september året fore aktuellt räkenskapsår med tillägg av tre (3) procentenheter i riskpremie. 
Avkastningskravet beräknas på stadsvapnet i Karlshamn AB:s anskaffningsvärde for ak-tierna i 
Bolaget. 
Avkastningen ska årligen lämnas till moderbolaget stadsvapnet i Karlshamn AB. Moderbolaget 
bestämmer, efter samråd med Bolaget, hur avkastningen ska lämnas. FÖRFATTNINGSSAMLTNG 
Ågardirektiv för Karlshamns kommuns helägda aktiebolag 
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Bolagets resultat ska varje år disponeras så att den, i forkommande fall, fastställda värdeöver
foringen (utdelningskrav) i form av koncernbidrag eller utdelning till ägaren kan uppfyllas. I 
övrigt ska resultatdisponering ske i enlighet med vad som anges i "Ägardirektiv fOr Karlshamns 
kommuns helägda aktiebolag". 
Köp och försäljning av fastigheter 
Bolaget ska informera styrelsen i moderbolaget stadsvapnet i Karlshamn AB om genomforande 
av köp eller försäljning av fastighet samt bildande, köp eller försäljning av bolag. Bolaget ska 
även lämna rapport till moderbolagets styrelse, när sådan åtgärd är genomförd. Bildandet av bolag 
kan komma i fråga fOr att genomfOra köp respektive försäljning av fastighet, som utgör tillgång i 
Bolaget. 
Som forutsättning for köp eller bildande av särskilt bolag for ovan nämnda syften gäller att 
kommunfullmäktige fastställt- eller vid behov ges möjlighet att fastställa- att det kommu-nala 
ändamålet med det särskilda bolagets verksamhet ska vara samma ändamål som gäller fOr 
moderbolaget Karlshamns Hamn AB. Fullmäktige ska dessutom ha utsett- respektive 
utse- styrelse och lekmannarevisor i det särskilda bolaget. FÖRFATTNINGSSAMLING 
Ägardirektiv för Karlshamns kommuns helägda aktiebolag 
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Ägardirektiv för Karlshamnsfastigheter AB 
För den verksamhet som bedrivs i Karlshamnsfastigheter AB ("Bolaget") gäller förutom 
"Ägardirektiv för Karlshamns kommuns helägda aktiebolag" även detta specifika ägardirektiv 
utfårdat av kommunfullmäktige i Karlshamns kommun den xx 2014 och fastställt av bo
lagsstämman i Bolaget den xx 2014. 
Verksamhetens syfte 
Bolagets syfte är att med iakttagande av lokaliserings-, likställighets- och självkostnadsprinci-pen 
stärka kommunens attraktionskraft för boende och näringslivsetableringar. 
Uthyrning av lokaler till näringsidkare ska bedrivas på affårsmässig grund och syfta till att, med 
iakttagande av lokaliseringsprincipen, främja näringslivets utveckling inom kommunen. 
Rätten till arbete och sysselsättning är en grundläggande välfårdsfråga. Karlshamnsfastigheter AB 
är ett av kommunens verktyg för att uppnå detta välnirdsmål. Bolaget ska verkställa 
näringslivspolitiska beslut till exempel vad gäller att tillhandahålla verksamhetslokaler och 
underlätta företagsetableringar i kommunen. 
Verksamhetens inriktning 
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Karlshamns kommun bedriva service för 
näringslivet samt förvalta och hyra ut lokaler till näringsidkare. 
Bolaget ska inom Karlshamns kommun förvärva, äga, bebygga och förvalta fastigheter och 
tomträtter för handel, industri, förvaltning, kultur och utbildning. Bolaget ska avyttra de 
fastigheter, som lämpligen bör ägas av annan och/eller som inte längre behövs i Bolagets 
verksamhet. 
Bolaget får inte bedriva annan verksamhet än sådan som är förenlig med bolagsordningen. 
Verksamheten ska även vara förenlig med den kommunala kompetensen. 
FÖRFATTNINGsSAMLING Ägardirektiv för Karlshamns kommuns helägda al<tiebolag 
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Verksamhetens mål 
Bolagets vision är att vara den självklara samarbetspartnern får hyresgäster som har behov av 
verksamhetslokaler i Karlshamns kommun. Bolaget ska vara en fåregångare får kreativ ut
veckling i hela Blekinge. Detta uppnår Bolaget genom samarbete, kreativitet och ekonomisk 
stabilitet. 
Bolaget har få !j ande mål för sin verksamhet: 
- att uthyrningsgraden och hyresintäkterna ska öka främst på Halda Utvecklingscentrum. Det är 
dock av stor vikt att befintliga fåretag får möjlighet att växa. 

- att fortsätta utveckla Östra Pirenområdet 

- att vara en aktiv part i olika näringslivsprojekt lokalt, regionalt och internationellt 

- att arbeta får att Hållbar utveckling efterlevs inom verksamheten 

- att arbeta får att öka energibesparingar och vidta åtgärder för att minska fårbrukningarna 

- att upprätthålla en underhållsplan får alla bolagets fastigheter 

-att den planerade ekonomiska utvecklingen mot ett O-resultat 2016 fortsätter. 

Verksamhetsmålen, ska utformas så att de kan järnfåras med Bolagets prestationer över tiden samt 
med andra järnfårbara bolag. Bolaget ansvarar får att ta fram jämfårelsetal. 
Vidare ska Bolaget mäta kännedom och uppfattning om Bolaget hos allmänheten. 
Klimat- och miljömål 
Bolaget ska aktivt driva klimat och miljöfrågor i sin verksamhet. Bolaget ska sätta upp mät-bara 
mål som fOijs upp årligen. 
Ekonomiska och finansiella mål 
Avkastningskravet får Bolaget ska, över en femårsperiod, motsvara statslåneräntan den fårste (l) 
september året fåre aktuellt räkenskapsår med tillägg av tre (3) procentenheter i riskpremie. 
Avkastningskravet beräknas på stadsvapnet i Karlshamn AB :s anskaffningsvärde får aktierna i 
Bolaget. Så länge bolagets resultat är negativt finns inget avkastningskrav. 
Avkastningen ska årligen lämnas till moderbolaget Stadsvapnet i Karlshamn AB. Moderbolaget 
bestämmer, efter samråd med Bolaget, hur avkastningen ska lämnas. 
Bolagets fastigheter ska vid behov värderas baserat på marknadsmässiga antaganden. 
Vidare ska Bolaget årligen redovisa direktavkastningen på fastighetsinnehavet i jämfårelse dels 
över tiden, dels med övriga liknande kommunala fastighetsbolag. FÖRFATTNINGSSAMLING 
Ägardirektiv för Karlshamns kommuns helägda aktiebolag 
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Köp och försäljning av fastigheter 
Bolaget ska informera styrelsen i moderbolaget stadsvapnet i Karlshamn AB om genomfårande 
av köp eller försäljning av fastighet samt bildande, köp eller försäljning av bolag. Bolaget ska 
även lämna rapport till moderbolagets styrelse, när sådan åtgärd är genomförd. Bildandet av bolag 
kan komma i fråga får att genomfåra köp respektive försäljning av fastighet, som utgör tillgång i 
Bolaget. 
Bildande av bolag kan komma i fråga även får att uppfåra ny byggnad på fastighet, som utgör 
tillgång i Bolaget. 
Som fårutsättning får köp eller bildande av särskilt bolag får ovan nämnda syften gäller att 
kommunfullmäktige fastställt- eller vid behov ges möjlighet att fastställa- att det kommunala 
ändamålet med det särskilda bolagets verksamhet ska vara samma ändamål som gäller får 
moderbolaget Karlshamnsfastigheter AB. Fullmäktige ska dessutom ha utsett- respektive utse
styrelse och lekmannarevisor i det särskilda bolaget. 



Bolagsordning för stadsvapnet i Karlshamn AB 
Fastställd av kommunfullmäktige den xx 2014 och av bolagsstämman den xx 2014. 
§ l Firma 
Bolagets firma är stadsvapnet i Karlshamn AB. 
§ 2 Säte 
Styrelsen har sitt säte i Karlshamns kommun, Blekinge län. 
§ 3 Föremålet får bolagets verksamhet 
Bolaget ska äga och förvalta aktier och andelar i kommunala företag inom Karlshamns 
kommun. 
§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 
Bolagets syfte är att, med iakttagande av lokaliseringsprincipen, optimera och samordna den 
ekonomiska verksamheten i de kommunala fåretagen samt bidra till utvecklingen på det 
näringspolitiska området inom Karlshamns kommun. 
Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Karlshanms kommun. 
§ 5 Fullmäktiges godkännande och rätt att ta ställning 
Bolaget ska bereda kommunfullmälctige i Karlshamns kommun möjlighet att ta ställning 
innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt 
fattas. 
§ 6 Aktiekapital 
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 50 000 000 kronor och högst 200 000 000 kronor. 
§ 7 Antal aktier 
I bolaget ska finnas lägst 5 000 aktier och högst 20 000 aktier. 
§ 8 styrelse 
styrelsen ska bestå av lägst sju och högst elva ledamöter. 
Styrelsen utses av kommunfullmälctige i Karlshamns kommun får tiden från den årsstämma 
som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den 
årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäldige utser 
också ordförande och vice ordfårande i bolagets styrelse. 
2 (3) 
§ 9 Revisorer 
För granskning av bolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning utser bolagsstämman en revisor eller ett revisions bolag. 
Revisorns uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde 
räkenskapsåret efter revisorsvalet 
§ l O Lekmannarevisorer 
För samma mandatperiod som gäller får bolagets revisorer ska kommunfull-mäktige i 
Karlshamns kommun utse en lekmannarevisor. 
§ Il Kallelse till bolagsstämma 
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten till aletieägarna tidigast fyra 
veckor och senast två veckor före stämman. Bolagsstämman ska vara öppen får allmänheten. 
§ 12 Ärenden på årsstämma 
På årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling. 
l. 
Stämmans öppnande 
2. 
V al av ordfårande vid stämman 
3. 
Upprättande och godkärillande av röstlängd 
4. 
V al av en eller två justeringsmän 



5. 
Godkännande av dagordning 
6. 
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 
7. 
Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen, och lekmanna-revisorernas 
granskningsrapport samt koncermedovisning och koncern-revisionsberättelse 
8. 
Beslut om 
a) fastställelse av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncermesultat- och 
koncernbalansräkning 
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 
9. 
Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter 
10. 
V al av auktoriserad revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall) 
Il. 
Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller 
bolagsordningen. 
§ 13 Räkenskapsår 
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår. 
3 (3) 
§ 14 Firmateckning 
Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot, verkställande direktör eller vice 
verkställande direktör a(( teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två 
personer i förening. 
§ 15 Kommunstyrelsens inspektionsrätt 
Kommunstyrelsen i Karlshamns kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och 
räkenskaper och i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i 
den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess. 
§ 16 Ändring av bolagsordningen 
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Karlshamns 
kommun. 
4 (3) 
Bolagsordning för Karlshamn Energi AB 
Fastställd av kommunfullmäktige den xx 2014 och av bolagsstämman den xx 2014. 
§ l Firma 
Bolagets firma är Karlshamn Energi AB. 
§ 2 Säte 
Styrelsen har sitt säte i Karlshamns kommun, Blekinge län. 
§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet 
l. Bolaget ska bedriva eldistribution inom sitt koncessionsområde. 
2. Bolaget ska bedriva produktion, distribution och handel med värme och kyla. 
3. Bolaget ska bygga, äga och förvalta infrastruktur för elektronisk kommunikation inom 
Karlshanms kommun samt sälja tjänster inom energisektorn. 
§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 
l. Bolaget syfte är att med optimalt resursutnyttjande och med hög leveranssäkerhet främja en 
god elförsörjning och en långsiktigt hållbar energiförsörjning inom koncessionsområdet 
Verksamheten ska bedrivas på affårsmässig grund. 



2. Bolaget syfte är att med optimalt resursutnyttjande och med hög leveranssäkerhet främja en 
god värmeförsörjning och en långsiktigt hållbar energiförsörjning inom verksamhetsområdet. 
Verksamheten ska bedrivas på affärsmässig grund. 
3. Bolagets syfte är att med iakttagande av lokaliseringsprincipen främja tillgången till 
bredband för boende och företag inom Karlshamns kommun. 
Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla stadsvapnet i Karlshamn AB. 
§ 5 Fullmäktiges godkännande och rätt att ta ställning 
Bolaget ska bereda kommunfullmäl,tige i Karlshamns kommun möjlighet att ta ställning 
innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt 
fattas. 
§ 6 Aktiekapital 
Aktiekapitalet ska utgöra lägst l O 000 000 laonor och högst 40 000 000 kronor. 
5 (3) 
§ 7 Antal alctier 
I bolaget ska finnas lägst l 000 aktier och högst 4 000 aktier. 
§ 8 styrelse 
Styrelsen ska bestå av lägst sju och högst elva ledamöter. 
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Karlshamns kommun för tiden från den årsstämma 
som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den 
årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser 
också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse. 
§ 9 Revisorer 
F ör granskning av bolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning utser bolagsstämman en revisor eller ett revisionsbolag. 
Revisorns uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde 
räkenskapsåret efter revisors valet. 
§ l O Lekmannarevisorer 
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisorer ska kommunfull-mäktige i 
Karlshamns kommun utse en lekmannarevisor. 
§ Il Kallelse till bolagsstämma 
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast fyra 
veckor och senast två veckor före stämman. Bolagsstämman ska vara öppen för allmänheten. 
§ 12 Ärenden på årsstämma 
På årssstämman ska följande ärenden förekomma till behandling. 
l. 
Stämmans öppnande 
2. 
Val av ordförande vid stämman 
3. 
Upprättande och godkännande av röstlängd 
4. 
V al av en eller två justeringsmän 
5. 
Godkännande av dagordning 
6. 
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 
7. 
Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen, och lekmanna-revisorns 
granskningsrapport samt koncermedovisning och koncern-revisionsberättelse 
8. 



Beslut om 
a) fastställelse av resultat- och balansräkning samt iförekommande fall koncernresultat- och 
koncernbalansrälming 
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller fOrlust enligt den fastställda balansräkningen 
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör 
6 (3) 
9. 
Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter 
10. 
V al av auktoriserad revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall) 
Il. 
Annat ärende, som aukommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller 
bolagsordningen. 
§ 13 Räkenskapsår 
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår. 
§ 14 F irmateckning 
Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot, verkställande direktör eller vice 
verkställande direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande far endast avse två 
personer i förening. 
§ 15 Kommunstyrelsens inspektionsrätt 
Kommunstyrelsen i Karlshamns kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och 
rälcenskaper och i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i 
den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess. 
§ 16 Ändring av bolagsordningen 
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Karlshamns 
kommun. 
7 (3) 
Bolagsordning för Karlshamn Energi Elförsäljning AB 
Fastställd av kommunfullmälctige den xx 2014 och av bolagsstämman den xx 2014. 
§ l Firma 
Bolagets firma är Karlshamn Energi Elförsäljning AB. 
§ 2 Säte 
Styrelsen har sitt säte i Karlshamns kommun, Blekinge län. 
§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet 
Bolaget ska bedriva elproduktion och energiförsäljning. 
§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 
Bolagets syfte är att med optimalt resursutnyttjande och med hög leveranssäkerhet producera 
och sälja el samt främja en långsiktigt hållbar energiförsörjning. För bolagets verksamhet 
gäller inte lokaliseringsprincipen. Verksamheten ska bedrivas på affårsmässig grund. 
Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Karlshamn Energi AB. 
§ 5 Fullmäktiges godkännande och rätt att ta ställning 
Bolaget ska bereda kommunfullmälctige i Karlshamns kommun möjlighet att ta ställning 
innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt 
fattas. 
§ 6 Aktiekapital 
Aktiekapitalet ska utgöra lägst l 00 000 laonor och högst 400 000 kronor. 
§ 7 Antal aktier 
I bolaget ska finnas lägst l O aktier och högst 40 aktier. 
§ 8 styrelse 
Styrelsen ska bestå av lägst sju och högst elva ledamöter. 



styrelsen utses av kommunfullmäktige i Karlshamns kommun bland Karlshamn Energi AB:s 
ledamöter för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till 
kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till 
kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i 
bolagets styrelse. 
8 (3) 
§ 9 Revisorer 
För granskning av bolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning utser bolagsstämman en revisor eller ett revisionsbolag. 
Revisorns uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde 
räkenskapsåret efter revisorsvalet 
§ l O Lekmarmarevisorer 
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisorer ska kommun-fullmäktige i 
Karlshamns kommun utse en lekmarmarevisor. 
§ Il Kallelse till bolagsstämma 
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast fyra 
veckor och senast två veckor före stämman. Bolagsstämman ska vara öppen för allmänheten. 
§ 12 Ärenden på årsstämma 
På årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling. 
l. 
Stärrunansöppnande 
2. 
V al av ordförande vid stärrunan 
3. 
Upprättande och godkännande av röstlängd 
4. 
V al av en eller två justeringsmän 
5. 
Godkännande av dagordning 
6. 
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 
7. 
Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmarma-revisorns 
granskningsrapport 
8. 
Beslut om 
a) fastställelse av resultat- och balansräkning samt iförekommande fall koncermesultat- och 
koncernbalansräkning 
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör 
9. 
Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmarmarevisorn med suppleanter 
10. 
Val av auktoriserad revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall) 
Il. 
Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt al<tiebolagslagen eller 
bolagsordningen. 
§ 13 Räkenskapsår 
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår. 
9 (3) 



§ 14 Firmateckning 
Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot, verkställande direktör eller vice 
verkstä.llande direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två 
personer i förening. 
§ 15 Kommunstyrelsens inspektionsrätt 
Kommunstyrelsen i Karlshamns kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och 
rälcenskaper och i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i 
den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad selaetess. 
§ 16 Ändring av bolagsordningen 
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmälctige i Karlshamns 
kommun. 
l o (3) 
Bolagsordning för Karlshamnsbostäder AB 
Fastställd av kommunfnllmälctige den xx 2014 och av bolagsstämman den xx 2014. 
§ l Firma 
Bolagets firma är Karlshamnsbostäder AB. 
§ 2 Säte 
Styrelsen har sitt säte i Karlshamns kommun, Blekinge län. 
§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet 
Bolaget ska inom Karlshamns kommun förvärva, äga bebygga, förvalta, förädla och forsälja 
fastigheter och tomträtter med bostadslägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar 
samt även med lokaler i de falllokalerna utgör en mindre del av dessa fastigheter, används för 
kommunal verksamhet eller är kommersiella lokaler som har ett tydligt samband med den 
övriga verksamheten. 
§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 
Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommnnallagens 
lokaliseringsprincip främja bostadsförsörjningen i Karlshamns kommun och erbjuda 
hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget. Verksamheten ska 
bedrivas enligt aff:irsmässiga principer. 
Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Stadsvapnet i Karlshamn AB. 
§ 5 Fullmälctiges godkännande och rätt att ta ställning 
Bolaget ska bereda kommunfullmälctige i Karlshamns kommun möjlighet att ta ställning 
innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt 
fattas. 
§ 6 Aktiekapital 
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 6 000 000 kronor och högst 24 000 000 kronor. 
§ 7 Antal alctier 
I bolaget ska finnas lägst 60 000 alctier och högst 240 000 a!ctier. 
Il (3) 
§ 8 styrelse 
Styrelsen ska bestå av lägst sju och högst elva ledamöter. 
Styrelsen utses av kommunfullmälctige i Karlshamns kommun för tiden från den årsstänuna 
som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den 
årsstänuna som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmälctige utser 
också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse. 
§ 9 Revisorer 
F ör gransirning av bolagets årsredovisning och rälcenskaper samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning utser bolagsstämman en revisor eller ett revisions bolag. 
Revisorns uppdrag gäller till slutet av den årsstänuna som hålls under det fjärde 
rälcenskapsåret efter revisorsvalet 



§ l O Lekmannarevisorer 
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisorer ska kommunfull-mäktige i 
Karlshamns kommun utse en lekmannarevisor. 
§ 11 Kallelse till bolagsstämma 
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast fyra 
veckor och senast två veckor före stämman. Bolagsstämman ska vara öppen för allmänheten. 
§ 12 Ärenden på årsstämma 
På årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling. 
l. 
Stämmans öppnande 
2. 
V al av ordförande vid stämman 
3. 
Upprättande och godkärmande av röstlängd 
4. 
Val av en eller två justeringsmän 
5. 
Godkärmande av dagordning 
6. 
Prövning av om stämman blivit behörigen sarrunankallad 
7. 
Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen, och lekmanna-revisorernas 
granskningsrapport samt koncermedovisning och koncern-revisionsberättelse 
8. 
Beslut om 
a) fastställelse av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultat- och 
koncernbalansräkning 
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 
9. 
Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter 
12 (3) 
10. 
V al av auktoriserad revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall) 
11. 
Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller 
bolagsordningen. 
§ 13 Räkenskapsår 
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår. 
§ 14 Firmateckning 
Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot, verkställande direktör eller vice 
verkställande direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två 
personer i f<irening. 
§ 15 Kommunstyrelsens inspektionsrätt 
Kommunstyrelsen i Karlshamns kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och 
räkenskaper och i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i 
den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess. 
§ 16 Ändring av bolagsordningen 
Denna bolagsordning rar ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Karlshamns 
kommun. 



13 (3) 
Bolagsordning för Karlshamns Hamn AB 
Fastställd av kommunfullmäktige den xx 2014 och av bolagsstämman den xx 2014. 
§ l Firma 
Bolagets firma är Karlshamns Hamn Aktiebolag. 
§ 2 Säte 
Styrelsen har sitt säte i Karlshamns kommun, Blekinge län. 
§ 3 F öremålet för bolagets verksamhet 
Bolaget ska bedriva hamnverksamhet samt utföra hamn-, sjöfarts- och logistikrelaterade 
tjänster inom Karlshamns Hamns verksamhetsområde. 
§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 
Bolagets syfte är att med optimalt resursutnyttjande bedriva och utveckla hamn-verksamhet 
och all slags godshantering inom bolagets verksamhetsområde. Verk-samheten ska bedrivas 
på affärsmässig grund. 
Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla stadsvapnet i Karlshamn AB. 
§ 5 Fullmäktiges godkännande och rätt att ta ställning 
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Karlshamns kommun möjlighet att ta ställning 
innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt 
fattas. 
§ 6 Aktiekapital 
Aktiekapitalet ska) utgöra lägst 50 000 000 kronor och högst 200 000 000 kronor. 
§ 7 Antal aktier 
I bolaget ska finnas lägst 5 000 alctier och högst 20 000 aktier. 
§ 8 styrelse 
Styrelsen ska bestå av lägst sju och högst elva ledamöter. 
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Karlshamns kommun för tiden från den årsstämma 
som följer närmast efter det val till kommunfullmälctige förrättats intill slutet av den 
årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäl(tige. 
14 (3) 
Kommunfullmälctige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse. 
§ 9 Revisorer 
F ör granskning av bolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning utser bolagsstämman en revisor eller ett revisionsbolag. 
Revisorns uppdrag gäller till slutet av den årsstämrna som hålls under det fjärde 
räkenskapsåret efter revisorsvalet 
§ l O Lekmannarevisorer 
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisorer ska kommunfull-mäktige i 
Karlshamns kommun utse en lekmannarevisor. 
§ 11 Kallelse till bolagsstämma 
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten till aletieägarna tidigast fyra 
veckor och senast två veckor före stämman. Bolagsstämman ska vara öppen för allmänheten. 
§ 12 Ärenden på årsstämma 
På årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling. 
l. 
Stämmans öppnande 
2. 
V al av ordförande vid stämman 
3. 
Upprättande och godkännande av röstlängd 
4. 



V al av en eller två justeringsmän 
5. 
Godkännande av dagordning 
6. 
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 
7. 
Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen, och lelananna-revisorernas 
granskningsrapport samt i förekommande fall koncernredovisning och 
koncernrevisionsberättelse 
8. 
Beslut om 
a) fastställelse av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncermesultat- och 
koncernbalansräkning 
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 
9. 
Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lelanannarevisorn med suppleanter 
10. 
V al av auktoriserad revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall) 
11. 
Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller 
bolagsordningen. 
15 (3) 
§ 13 Räkenskapsår 
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår. 
§ 14 Firmateckning 
Styrelsen f'ar ej bemyndiga annan än styrelseledamot, verkställande direktör eller vice 
verkställande direktör att tedrna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två 
personer i förening. 
§ 15 Kommunstyrelsens inspektionsrätt 
Kommunstyrelsen i Karlshamns kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och 
räkenskaper och i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i 
den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess. 
§ 16 Ändring av bolagsordningen 
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Karlshamns 
kommun. 
16 (3) 
Bolagsordning för Karlshamn Kombiterminal AB 
Fastställd av kommunfullmäktige den xx 2014 och av bolagsstämman den xx 2014. 
§ l Firma 
Bolagets firma är Karlshamn Kombiterminal AB 
(Tidigare Karlshamns Kajer AB). 
§ 2 Säte 
Styrelsen har sitt säte i Karlshamns kommun, Blekinge län. 
§ 3 Föremålet får bolagets verksamhet 
Bolaget ska med Karlshanm som bas bedriva kombiterminal med all slags gods-hantering, 
förvalta egendom och tillhandahålla logistikstjänster i förbindelse med godshantering samt 
utöva därmed fårenlig verksamhet. 
§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 



Bolagets syfte är att på affärsmässig grund bedriva kombiterminalverksamhet och all slags 
godshantering och därtill relaterade tjänster inom bolagets verksamhets-område, med syfte till 
att långsiktigt stimulera utveckling i Karlshanms Hamn och nya etableringar i Karlshamns 
kommun. 
Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Karlshamns Hamn AB. 
§ 5 Fullmäktiges godkärmande och rätt att ta ställning 
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Karlshamns kommun möjlighet att ta ställning 
innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt 
fattas. 
§ 6 Aktiekapital 
Aktiekapitalet ska utgöra lägst l 00 000 kronor och högst 400 000 kronor. 
§ 7 Antal aktier 
I bolaget ska finnas lägst l O aktier och högst 40 al<tier. 
§ 8 styrelse 
Styrelsen ska bestå av lägst sju och högst elva ledamöter. 
17 (3) 
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Karlshamns kommun bland Karlshamns Hamn AB:s 
ledamöter för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till 
kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstärmna som följer efter nästa val till 
kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i 
bolagets styrelse. 
§ 9 Revisorer 
F ör granskning av bolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning utser bolagsstämman en revisor eller ett revisions bolag. 
Revisorns uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde 
rälcenskapsåret efter revisorsvalet 
§ l O Lekmarmarevisorer 
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisorer ska kommun-fullmäktige i 
Karlshamns kommun utse en lekmarmarevisor. 
§ Il Kallelse till bolagsstämma 
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast fyra 
veckor och senast två veckor före stämman. Bolagsstämman ska vara öppen för allmänheten. 
§ 12 Ärenden på årsstämma 
På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling. 
l. 
Stämmans öppnande 
2. 
V al av ordförande vid stämman 
3. 
Upprättande och godkärmande av röstlängd 
4. 
Val av en eller två justeringsmän 
5. 
Godkärmande av dagordning 
6. 
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 
7. 
Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmanna-revisorns 
granskningsrapport 
8. 



Beslut om 
a) fastställelse av resultat- och balansrälming samt iförekommande fall koncernresultat- och 
koncernbalansrälming 
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansrälmin gen 
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör 
9. 
Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter 
10. 
Val av auktoriserad revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall) 
Il. 
Annat ärende, som aulcommer på bolagsstämman enligt alctiebolagslagen eller 
bolagsordningen. 
18 (3) 
§ 13 Räkenskapsår 
Kalenderår ska vara bolagets räl,enskapsår. 
§ 14 F irmateckning 
styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot, verkställande direktör eller vice 
verkställande direlctör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två 
personer i förening. 
§ 15 Kommunstyrelsens inspektionsrätt 
Kommunstyrelsen i Karlshamns kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och 
räkenskaper och i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i 
den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess. 
§ 16 Ändring av bolagsordningen 
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäldige i Karlshamns 
Kommun. 
19 (3) 
Bolagsordning för Karlshamnsfastigheter AB 
Fastställd av kommunfullmä](tige den xx 2014 och av bolagsstämman den xx 2014. 
§ l Firma 
Bolagets firma är Karlshamnsfastigheter AB. 
§ 2 Säte 
Styrelsen har sitt säte i Karlshanms kommun, Blekinge län. 
§ 3 F öremålet för bolagets verksamhet 
Bolaget ska bedriva service till näringslivet i Karlshanms kommun samt förvalta och hyra ut 
lokaler till näringsidkare. 
Bolaget ska inom Karlshamns kommun förvärva, äga, bebygga förvalta och försälja 
fastigheter eller tomträtter. 
§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 
Bolagets syfte är att, med ia](ttagande av lokaliserings-, likställighets- och själv
kostnadsprincipen stärka kommunens attra](tionskraft för boende och näringslivs-etableringar. 
Uthyrning av lokaler till näringsidkare ska bedrivas på affarsmässig grund och syfta till att, 
med ia](ttagande av lokaliseringsprincipen, främja näringslivets utveckling inom kommunen. 
Likvideras bolaget ska dess behällna tillgångar tillfalla stadsvapnet i Karlshamn AB. 
§ 5 Fu!lmä](tiges godkännande och rätt att ta ställning 
Bolaget ska bereda kommunfullmä](tige i Karlshanms kommun möjlighet att ta ställning 
innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt 
fattas. 
§ 6 Aktiekapital 
Aktiekapitalet ska utgöra lägst l 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor. 



§ 7 Antal aktier 
I bolaget ska finnas lägst l O 000 al(tier och högst 40 000 al(tier. 
20 (3) 
§ 8 styrelse 
Styrelsen ska bestå av lägst sju och högst elva ledamöter. 
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Karlsharnus kommun får tiden från den årsstämma 
som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige fårrättats intill slutet av den 
årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser 
också ordfårande och vice ordfårande i bolagets styrelse. 
§ 9 Revisorer 
För granskning av bolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning utser bolagsstämman en revisor eller ett revisions bolag. 
Revisorns uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde 
räkenskapsåret efter revisorsvalet 
§ l O Lekmannarevisorer 
För samma mandatperiod som gäller får bolagets revisorer ska kommunfull-mäktige i 
Karlshanms kommun utse en lekmannarevisor. 
§ Il Kallelse till bolagsstämma 
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast fYra 
veckor och senast två veckor före stämman. Bolagsstämman ska vara öppen för allmänheten. 
§ 12 Ärenden på årsstämma 
På årsstämman ska öljande ärenden förekomma till behandling. 
l. 
Stämmans öppnande 
2. 
V al av ordförande vid stämman 
3. 
Upprättande och godkännande av röstlängd 
4. 
Val av en eller två justeringsmän 
5. 
Godkärmande av dagordning 
6. 
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 
7. 
Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen, och lekmanna-revisorernas 
granskningsrapport samt i förekommande fall koncern-redovisning och 
koncernrevisionsberättelse 
8. 
Beslut om 
a) fastställelse av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultat- och 
koncernbalansräkning 
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 
c) ansvarsfrihet får styrelseledamöterna och verkställande direktören 
9. 
Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter 
10. 
Val av auktoriserad revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall) 
Il. 



Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller 
bolagsordningen 
21 (3) 
§ 13 Räkenskapsår 
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår. 
§ 14 Firmateckning 
Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot, verkställande direktör eller vice 
verkställande direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två 
personer i förening. 
§ 15 Kommunstyrelsens inspektionsrätt 
Kommunstyrelsen i Karlshamns kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och 
räkenskaper och i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i 
den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess. 
§ 16 Ändring av bolagsordningen 
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkärmande av kommunfullmäktige i Karlshamns 
kommun. 



KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 5 

Kommunstyrelsen 2014-04-22 

§ 102 2014/ 

Taxor för Miljöförbundets Blekinge Väst verksamhet- retroaktivt beslut för 
perioden 12-31 december 2013 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

att fastställa följande taxor att gälla retroaktivt i Karlshamns kommun den 12 -31 
december 2013: 

128 

• Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område inklusive laxebilaga l 
och2 

o Taxa för prövning och offentlig kontroll inom området livsmedel 
o Taxa för offentlig kontroll gällande animaliska biprodukter m m 
o Taxa enligt lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2014-01-07 §§ 2 och 3 att fastställa följande taxor att 
gälla för Karlshamns kommun fr o m den l januari 2014: 

o Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område inklusive laxebilaga l 
och2 

• Taxa för prövning och offentlig kontroll inom området livsmedel 
o Taxa för offentlig kontroll gällande animaliska biprodukter m m 
• Taxa enligt lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa. 

Till grund för besluten låg en prejudicerande dom från Högsta Förvaltningsdomstolen 
den 12 december 20 13, som slog fast att regeringsformen inte medger att beslut om 
tillsynstaxor överlåts från medlemskommuner till kommunalförbund. Miljöförbundet 
Blekinge Väst saknar därmed giltiga tillsynstaxor för perioden 12-31 december 2013. 

Beslutsunderlag 

• Kommundirektörens tjänsteskrivelse 2014-04-14. 



2014-04-14 

Kommunstyrelsen 

Taxor för Miljöförbundets Blekinge Väst verksamhet
retroaktivt beslut för perioden 12-31 december 2013 

Kommtmfullmäktige i Karlshamns kommun beslutade 2014-01-07, §§ 2 och 3 
att fastställa följande taxor att gälla får Karlshamns kommun fr o m den l januari 
2014: 
• Taxa får prövning och tillsyn inom miljöbalkens område inklusive laxebilaga 

l och 2. 
• Taxa får prövning och offentlig kontroll inom området livsmedel. 
• Taxa får offentlig kontroll gällande animaliska biprodnkter m m. 
• Taxa enligt lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa. 

Till grund får besluten låg en prejudicerande dom från Högsta Förvaltnings
domstolen den 12 december 2013, som slog fast att regeringsformen inte medger 
att beslut om tillsynstaxor överlåts från medlemskommuner till kommtmal
förbund. Miljöförbundet Blekinge Väst saknar därmed giltig tillsynstaxor för 
perioden 12-31 december 2013. 

Mot denna bakgrund föreslår jag därför följande: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att fastställa följande taxor att gälla retroaktivt i Karlshamns kommun den 12- 31 
december 2013: 
• Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område inklusive laxebilaga 

l och 2. 
• Taxa för prövning och offentlig kontroll inom området livsmedel. 
• Taxa för offentlig kontroll gällande animaliska biprodnkter m m. 
• Taxa enligt lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa. 

Karlshamns Kommun • Kommunledningsförvaltningen • Kansli 
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Kommunstyrelsen 2014-04-22 

§ 78 2014/ 

Förändringar inom befintliga förskole- och skolenheter i Asarum och Mörrum 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

att ge nämnden för barn, ungdom och skola (utbildningsförvaltningen) i uppdrag att 
genomföra åtgärder enligt förslag till ny skolorganisation i område 2 (Asarum) och 3 
(Mörrum, Svängsta och Ringamåla) under förutsättning att kommunfullmäktige fattar 
beslut om investeringsplan utifrån tidsplan för förändringar i skolorganisationen. 

Sammanfattning 

Nämnden för barn, ungdom och skola beslutade 2013-12-19, § 100, bl a att ge 
förvaltningen i uppdrag att genomföra åtgärder enligt förslag till ny skol
organisation i område 2 (Asarum) och 3 (Mörrum, Svängsta och Ringamåla) under 
förutsättning att kommunfullmäktige fattar beslut om investeringsplan utifrån 
tidsplan för förändringar i skolorganisationen. 

Helene Appelros m fl överklagade nämndens beslut och yrkade att förvaltnings
domstolen skulle upphäva beslutet. Som grund för sin talan anför de bl a att åtgärderna 
för område 3 innebär att Bolsgårdens skola och Hästarydsskolan i Mörrum ska avyttras. 
De klagande menar att nämnden överskridit sin befogenhet och att nedläggning av två 
skolenheter inte är att jämställa med beslut om i vilka lokaler undervisningen ska 
genomföras. 

Kommunen motsatte sig bifall till överklagandet och anser att nämndens beslut är en 
strävan att fullfölja de av fullmäktige fastställda målen genom att ha en väl fungerande 
och flexibel organisation och en optimallokalanvändning. Bolsgårdens skola och 
Hästaryds skola är inte skolenheter i skollagens mening utan namn på skollokaler inom 
Mörrums skolas rektorsområde. Nämndens beslut avser förändringar inom befintliga 
skolenheter, inte nedläggning av skolenheter. 

Förvaltningsrätten i Växjö gör i sin dom 2014-03-31 den bedömningen att nämnden 
beslutar om förändringar i kommunens skolorganisation. Detta innefattar bl a att man 
stänger vissa skollokaler och flyttar kvarvarande elever till andra skollokaler. Enligt 
förvaltningsrättens mening bör ett sådant beslut bedömas som ärende av principiell be
skaffenhet eller av större vikt för kommunen. Enligt 3 kap 9 § kommunallagen är 
fullmäktige då det organ som måste besluta i frågan. Det överklagade beslutet är fattat 
av nämnden för barn, ungdom och skola. Beslutet strider därmed mot lag och ska 
således upphävas. 
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Kommunstyrelsen 2014-04-22 

Med hänsyn till berörda elever och deras föräldrar vill nämnden för barn, ungdom och 
skola nå fram till ett verkställbart beslut snarast möjligt och väljer därför att överlämna 
ärendet till kommunfullmäktige för beslut. 

Beslutsunderlag 

• Skrivelse 2014-04-16 från ordföranden i nämnden för barn, ungdom och skola. 

Yrkande 

Jens Henningsson (V) yrkar bifall till förslaget till beslut. 

Proposition 

Ordföranden ställer proposition om kommunstyrelsen vill bifalla eller avslå förslaget till 
beslut och finner att kommunstyrelsen har bifallit detsamma. 



2014·04-16 

Kommunstyrelsen 

Förändringar inom befintliga förskole· och skolenheter i 
Asarum och Mörrum 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

att ge nämnden för barn, ungdom och skola (utbildningsför· 
valtningen) i uppdrag att genomföra åtgärder enligt förslag 
till ny skolorganisation i område 2 ( Asarum J och 3 (Mörrum, 
Svängsta och Ringamåla) under förutsättning att kommun
styrelsen fattar beslut om investeringsplan utifrån tidsplan 
för förändringar i skolorganisationen. 

Bakgrund 

Nämnden för barn, ungdom och skola beslutade 2013-12-19, 
§ 100, bl a att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra åt· 
gärder enligt förslag till ny skolorganisation i område 2 [Asa
rum) och 3 (Mörrum, Svängsta och Ringamåla J under förut
sättning att kommunstyrelsen fattar beslut om investerings· 
plan utifrån tidsplan för förändringar i skol organisationen. 

Helene Appelros m fl överklagade nämndens beslut och yr
kade att förvaltningsdomstolen skulle upphäva beslutet. Som 
grund för sin talan anför de bl a att åtgärderna för område 3 
innebär att Bolsgårdens skola och Hästarydsskolan i Mörrum 
ska avyttras. De klagande menar att nämnden överskridit sin 
befogenhet och att nedläggning av två skolenheter inte är att 
jämställa med beslut om i vilka lokaler undervisningen ska 
genomföras. 

Kommunen motsatte sig bifall till överklagandet och anser att 
nämndens beslut är en strävan att fullfölja de av fullmäktige 
fastställda målen genom att ha en väl fungerande och flexibel 
organisation och en optimallokalan vändning. Bolsgårdens 
skola och Hästaryds skola är inte skolenheter i skollagens 

Karlshamns kommun • Utbildningsförvallningen 
Rådhuset· 374 81 Karlshamn· Tel +46 454·813 00 · Fax +46 454-813 20 
E-post: utbildning@utb.karlshamn.se · Hemsida: http://www.karlshamn.se 



mening utan namn på skollokaler inom Mörrums skolas rek
torsområde. Nämndens beslut avser förändringar inom be
fintliga skolenheter, inte nedläggning av skolenheter. 

Förvaltningsrätten i Växjö gör i sin dom 2014-03-31 den be
dömningen att nämnden beslutar om förändringar i kommu
nens skolorganisation. Detta innefattar bl a att man stänger 
vissa skollokaler och flyttar kvarvarande elever till andra 
skollokaler. Enligt förvaltningsrättens mening bör ett sådant 
beslut bedömas som ärende av principiell beskaffenhet eller 
av större vikt för kommunen. Enligt 3 kap 9 §kommunallagen 
är fullmäktige då det organ som måste besluta i frågan. Det 
överklagade beslutet är fattat av nämnden för barn, ungdom 
och skola. Beslutet strider därmed mot lag och ska således 
upphävas. 

Med hänsyn till berörda elever och deras föräldrar vill nämn
den för barn, ungdom och skola nå fram till ett verkställbart 
beslut snarast möjligt och väljer därför att överlämna ärendet 
till kommunfullmäktige för beslut. 

Tobias Folkessen 
Ordförande i nämnden 
för barn, unga och skola 

Bilagor: 

Fatrik Håkansson 
T fförvaltningschef 
Utbildningsförvaltningen 

Nämnden för barn, ungdom och skolas beslut 2013-12-19, 
§ 100 
Nämnden för barn, ungdom och skolas yttrande till Förvalt
ningsrätten, 2014-02-07 
Förvaltningsrätten i Växjäs dom 2014-03-31 
skolverkets beskrivning av skolenhet 
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Nämndenför 
barn, ungdom och skola 2013-12-19 

§ 100 2013.186 

Skolorganisation 

BUS-nämndens beslut 

att ge förvaltningen i uppdrag att genomfora åtgärder enligt förslag till ny skol
organisation i område 2 (Asarum) och 3 (Mörrum, Svängsta och Ringamåla) un
der förutsättning att kommunstyrelsen fattar beslut om investeringsplan utifrån 
tidsplan för förlindringar i skolorganisationen 

att ge förvaltningen i uppdrag att beakta de synpunkter kring bland anoat trygg
het och trivsel såsom utformning av skolgård, trafiksäkerhet etc som framkom
mit i brukardialog och 

att for att ge elever och vårdnadshavare möjlighet att vara delaktiga i processen 
att ändra skolorganisation i Mörrum, används befintliga dialog- och samverkans
former och dialog startar lämpligen undet' vårterminen 2014. 

Reservationer 

Roland Buglesson (MP) reserverar sig mot beslutet till formån för eget beslut. 

Sammanfattning 

BUS-nämnden återremitterade ärendet angående skolorganisation vid samman
trädet 2013-11-28, BUS §87. Förvaltningen fick i uppdrag att vid nästa samman
träde presentera en analys utifrån nationella referenser angående gnmdskola med 
årskurs 4-9 och komplettera beslutsunderlaget med dessa fakta och presentera 
förslag till organisation av föräldraråd kopplat till den f5reslagna organisations
förändringen samt precisera hur man har tänkt att beakta föräldrarnas synpunkter 
och farhågor kring trygghet, trivsel, trafik etc som bland annat framfördes vid 
brukardialogmötet 2013-10-23. 

För att ge elever och vårdnadshavare möjlighet att vara delaktiga i processen att 
ändra skolorganisation i Mörrum, föreslår utbildningsförvaltningen att befiniliga 
samverkansformer används. Då det gäller elever används klass- och elevråd och 
får vårdnadshavare forum för samverkan. Det kan även vara lämpligt att hålla ett 
öppet möte där övriga intresserade invånare får ta del av processen. Det finns 
heller inget som hindrar att man inom forum för samverkan kommer överens om 
att bilda eventuella fokusgrupper. Dialogen startar lämpligen under vårterminen 
2014. Det som bör tas upp vid dessa möten är utemiljö, säkerhet, verksamheter
nas organisation, projektets organisation, tidsplaner, elevers övergångar etc. 

Att hitta belägg för att det skulle vara mindre tryggt vid en4-9 skola än en F-6 
skola är inte görligt. Det som är avgörande för elevernas trygghet och trivsel är 
arbetet med trygghet och studiero på den enskilda skolan. Förskolan/skolan 
måste ha ett målinriktat arbete fOr att aktivt främja elevers lika rättigheter och 



KARLSHAMNS KOMMUN 

Nämnden för 
barn, ungdom och slwla 

forts. 
§ 100 

PROTOKOLL BUS 7 136 

2013-12-19 

möjligheter, samt arbeta förebyggande mot kränkande behandling. Detta ska tyd
ligt framgå i likabehandlingsplanen samt planen mot kränkande behandling. 

Beslutsunderlag 

• Brukardialog angående förändrad förskole- och skolorganisation i Mör
rum, tjänsteskrivelse från fårvaltningschefEwa Kristensson och verk
samhetschef Patrik Håkansson, 2013-12-11 

Ordförande Tobias PoJkesson (S) med instämmande av Carin Erlandsson (M), 
I<ristin Lundberg (FP), Bengt-OlofBjörck (S) och Britt Jämstorp (KD) redovisar 
koalitionens yrkande som innebär att nämnden fattar beslut 

att ge förvaltningen i uppdrag att genomfora åtgärder enligt förslag till ny skol
organisation i område 2 (Asarum) och 3 (Mörrum, Svängsta och Ringamåla) un
der förutsättning att kommunstyrelsen fattar beslut om investeringsplan utifrån 
tidsplan får förändringar i skolorganisationen 

att ge förvaltningen i uppdrag att beakta de synpunkter kring bland annat trygg
het och trivsel såsom utformning av skolgård, trafikst!kerhet etc som framkom
mit i brukardialog 

att för att ge elever och vårdnadshavare möjlighet att vara delaktiga i processen 
att ändra skolorganisation i Mörrum, används befintliga dialog- och samverkans
former. Dialog startar lämpligen under vårterminen 2014. 

Roland Englesson (MP) yrkar att kommunfullmäktige fattar beslut i ärendet. 

Propositioner 

Ordf(lrande ställer proposition mellan koalitionens förslag och Roland Engles
sons forslag och frrmer att nämnden beslutar enligt koalitionens förslag. 

Protokollet ska sl<icl<as till 

Förvaltningens ledningsgrupp 
Chefsgruppen 



skolorganisation 

2013-11-11 

Till 
BUS-nämnden 

Utbildningsforvallningen har tagit fram förslag till ny skolorganisation enligt 
beslutsunderlag. Förslaget har behandlats vis BUS-nämndens sammanträde 
2013-09-1 O (BUS §44), då nämnden tog ett inriktningsbeslut att forslag till ny 
skolorganisation ska omfatta område 2 (Asarum)och 3 (Mörrum, Svängsta 
och Ringamåla), samt i forvallningens samverkansgrupp. Brukardialog har 
genomforts, dels genom utskick av information till vårdnadshavare och dels 
genom brukardialogmöten vid två tillfallen. Information om forslaget har 
även funnits på kommunens webbplats. 

Synpunkter som har framkommit vid brukardialogmötena finns dokumente
rade och bifogas organisationsförsJaget 

Enligt fastställd tidsplan skall nämnden fatta beslut om ny skolorganisation 
vid nänmdens sammanträde 2013-11-28. 

Förslag till beslut 

BUS-nämnden toreslås besluta 

att ge forvallningen i uppdrag att genomfOra åtgärder enligt forslag till ny 
skolorganisation i område 2 (Asarum) och 3 (Märrum, Svängsta och Ringa· 
måla) under forutsättning att kommunstyrelsen fattar beslut om investerings
plan utifrån tidsplan for förändringar i skolorganisationen och 

att ge förvaltningen i uppdrag att beakta de synpunkter kring bland annat 
trygghet och trivsel såsom utformning av skolgård, trafiksäkerhet etc som 
framkommit i brukardialog. 

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 

Ewa Kristensson 
Förvaltningschef 

P atrik Håkansson 
Verksamhetschef 



skolorganisation 

2013·11-05 

Till 
BUS-nämnden 

Under en rad av år har Karlshamns kommuns skolorganisation varit uppe för 
diskussion. År 2006 genomförde PriceWaterHouseCoopers, KOMREV, en 
granskning av kommunens skolorganisation och föreslog då avveckling av fem 
småskolor. Redan under början av 2000-talet konstaterades en problematik 
med flera små skolor och ett vikande elevunderlag, vilket ledde till att under 
2003 påbörjades processer med att avveckla Rosendalsskolan samt Ringamåla 
skola. 

Rosendalsskolan avvecklades från och med läsåret 2004/2005 efter beslut i 
BUS-nämnden* 2003·08·08. 

Ringamåla skola avvecklades från och med läsåret 2007/2008 efter beslut i 
BUS-nämnden* 2007-01·25. 

BUS-nämnden beslutade 2007-01·25 att ge utbildningsförvaltningen i uppdrag 
att ta fram ett konkret förslag på en kvalitativ och effektiv organisation. Upp· 
draget byggde på en sammanställning gjord av utbildningsförvaltningen som 
visade på ett vikande elevunderlag ( ·25 %) i grundskolan med en över kapa· 
citet på lokalyta och svårigheter att organisera verksamheten på ett både p e· 
dagogiskt och ekonomiskt försvarbart sätt som följd. Problemen visade sig inte 
bara på den enskilda skolan utan även i den totala skol strukturen. 

2006 fick White, Malmö, ett uppdrag att göra en genomlysning av skolorgani
sationen i område 2, Asarum, såväl byggnadstekniskt som organisatoriskt. 
White presenterade bland annat ett förslag där stenbackaskolan blev en 6-9 
skola (ABC) och att Klockebacksskolan samt Korpadalsskolan blev F·S skolor 
med följden att Tostarps skola och Kyrkskolan kunde avvecklas. 

Under 2007 startade även processen för att avveckla Åryds skola på grund av 
ett vikande elevunderlag i Åryd och I-!ällaryd. 

Tostarps skola avvecklades från och med läsåret 2008/2009 efter beslut i BUs
nämnden* 2007·12·19. 

Karlshamns kommun • Utbildningsförvaltningen 
Rådhuset· 374 81 Karlshamn· Tel +46 454-813 00 ·Fax +46 454-813 20 
E-post: utbildning@utb.karlshamn.se · Hemslda: http://www.kanshamn.se 
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Åryds skola avvecklades från och med läsåret 2008/2009 efter beslut i BUs
nämnden* 2007-12·19. 

Kyrkskolan • Proessstart 2006, 2008 beslutade BUS-nämnden* att avveckla 
skolan i samband med att Asarums bildningscenter står klart 2014 (läsåret 
2014-2015). 

Aven friskolorna påverkar elevunderlaget negativt för de kommunala sko
lorna. I och med Karl-Oskarskolans etablering finns det nu ytterligare en skola 
som det fördelas elever på. Hur många elever som väljer friskolealternativet är 
för närvarande svårt att avgöra, då Karl-Oskarskolan inte har haft någon 
längre tid med verksamhet i Karlshamns kommun. Det är inte orimligt att anta 
att fler friskolor kommer att etablera sig i Karlshamn. 

Trots avveckling av ett antal små skolor kvarstår problematiken med en 
överkapacitet på lokalyta, men framför allt en svårorganiserad skolverksam· 
het i Karlshamns kommun, inte bara på de skolor som kan betecknas som små, 
det gäller samtliga grundskolor i kommunen. 

2011 infördes en ny skollag och en ny läroplan (LGR11) tillsammans med nya 
kursplaner samt ett antal andra förordningar. Värt att notera är att dessa styr
dokument inte är några inriktnings dokument, utan ett regelverk som ko mm u· 
nerna har att följa för att det ska råda en likvärdig förskola/skola såväl inom 
en kommun som mellan kommuner. Styrdokumenten ställer krav på hur sko· 
!or kan organiseras, till exempel: 

• Vårdnadshavare har rätt att välja skola oavsett upptagningsområde (10 
kap. 30 §skollagen). Kommunen kan inte placera elever på de skolor 
där elevunderlaget är vikande för att på så sätt fylla en skola. 

• Lärarlegitimation, läraren måste vara behörig i de ämnen och årskurser 
denne undervisar i. Med ett litet antal elever på en skola blir detta en 
omöjlighet. 

Kravet på en ämnesbehörighet leder till att lärare måste undervisapåtlera 
skolor om inte elevantalet räcker till. Dels minskar attraktionskraften för tjäns
terna men framför allt försvårar det, i vissa fall omöjliggör, ett ämnesövergri
pande arbetssätt för eleverna, vilket i så fall går emot intentionerna i skolans 
styrdokument 

De ekonomiska förutsättningarna är helt avgörande för skolornas organisa· 
tian. Ett mindre antal skolor gör att det går att kraftsamla på dessa skolor samt 
att de ekonomiska ramarna kan täcka det behov som finns. Karlshamns kom
mun behöver bland annat resursförstärka inom följande områden: 

• Barn i behov av särskilt stöd 
• Svenska som andraspråk 

• Modersmål och studiehandledning 
• Mentorskap för nyutbildade förskolelärareflärare, lärarlegitimation 
• Utökad personalresurs fritidshem 
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• Utökad personalresurs inom förskolan 

• Förstärka elevhälsan 

• Kompetensutveckling 

Se även budgetberedning 2013-04-16. 

*Nämnden för barn, ungdom och skola 

Elevprognos läsåret t o m 2016/17 
Historiska data är hämtade frdn dokument rörande resursfördelning (faktiska 
elevantal hämtade frdn verksamhetssystem, inte prognoser]. Prognosenförutsät
ter att friskolorna har en nolltillväxt i kommunen de kommande åren. 

Karlshamns kommun 
Antalet barn i förskaleklass och grundskaleklass har minskat de senaste åren 
o<:_lj__!s_~?mmer att vara i~_ort~~!. konstant till oc~ med läsår~~.91.§Ll2_ 

-O!tHädel 

-omr!de2 

-Alla 

ostoo os;o7 o7;os oa;O'll 09/1010111 una 1.2/1313/1414/l.S 15/1tl15/17 
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Årskurs 7·9 
Andelen elever på Österslättsskolan, Stenbackaskolan/ ABC och N orrevång
skolan har minskat kraftigt de senaste åren. Eventuellt bidrar införandet av 
n a årsi<Urser å Norrevång~lan till_en vi~_kn::;in~~:.:.·-------_, 
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Område2 
F-6 i område 2 fortsätter att minska. 
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Område3 
F-6 i område 3 har en demografisk ökning som motverkas av en eventuell om
fl tnin av 4-6 till N orrevän skolan. 

- Mörrumsskola f,31nkl. 
Bolsgården och flåsta ryd 

~-Mollogardons skola F-6 

Mot bakgrund av ovanstående har ett organisationsförslag arbetats fram som 
innefattar inte bara skolornas organisation utan även förskolan och till viss del 
fritidsgårdsverksamheten. 

Organisation 2014 

Område Z 

ABC 
När ABC-projektet startade var det tänkt som en 6-9 skola med särskola. Un
der resans gång har förutsättningarna förändrats, bland annat av en ny skollag 
som styr mot årskurserna F-3, 4-6 samt 7-9 med tydliga stadieövergångar. 
Som exempel kan nämnas betyg i årskurs 6. 

Det finns även all anledning att se över hela skolorganisationen i Karlshamn 
och inte enbart i Asarum. Som en konsekvens av detta kommer ABC att organi
seras som en 7-9 skola och då inte ta emot årskurs 6 elever från Korpadalssko
lan och Klockebacksskolan, vilket i sin tur lämnar utrymme för att ta emot fler 
elever eftersom skolan byggs för cirka 400 elever. 

Genom att återigen låta 7-9 i Asarum få Svängsta/Ringamäla som upptag
ningsområde används ABC:s kapacitet bättre, samtidigt som det frigör utrym
men på N orrevångskolan. Särskolan kommer att finnas på ABC. 

skolskjutsarna bör inte ge någon merkostnad, då eleverna istället för att åka 
till Mörrum åker till Asarum. 
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En möjlig negativ konsekvens är ett missnöje med att ha sin 7-9 skolgäng i 
Asarum istället för i Mörrum, å andra sidan kommer eleverna till en toppmo
dern skola. Dessutom är kollektivtrafiken mellan Asarum och Svängsta betyd
ligt bättre än mellan Mörrum och Svängsta, vilket kan vara fördelaktigt för ele
verna. 

Korpadalsskolan 
För att Korpadalsskolan ska kunna fortsätta att vara en F-6 skola måste loka
lerna på ÖstraJycke behållas och inte sägas upp, vilket var intentionen i det ur
sprungliga ABC-förslaget. I övrigt inga förändringar. 

Det är svårt att förutse några negativa konsekvenser då organisationen blir i 
stort densamma som är idag. Möjligen är behovet av lokalerna på ÖstraJycke 
mindre önskvärt. 

Hyra ÖstraJycke -300 OOOkrjår 

Klockebacksslwlan 
I det ursprungliga förslaget var det tänkt att Kyrkskolan skulle avvecklas och 
ställas till försäljning. Detta kvarstår trots att åk 6 ska gå kvar på Klockebacks
skolan. Lokalerna på Kloeke backsskolan måste anpassas för att kunna ta emot 
samtliga elever från Kyrkskolan samt behålla åk 6 eleverna. Framför allt är det 
fritidshemmets lokaler som behöver förändras då denna verksamhet ökar. 
Kloeke backsskolan kommer i större utsträckning än idag att använda special
salar på ii.BC, bland annat slöjdsalarna. 

För att möta fritidshemmets behov av frukost och mellanmål måste skolköket 
på K!ockebacksskolan renoveras, vilket innebär att samtliga elever på skolan 
kan äta sin lunch där. Renoveringen ligger i nuvarande investeringsplan. 

Det är svårt att förutse några negativa konsekvenser då organisationen blir i 
stort densamma som är idag. Positivt är att de yngre eleverna inte behöver ta 
sig till ABC för att äta, vilket även underlättar schemaläggning. 

Renovering av kök 
Anpassning av lokaler 
Övrigt se kalkyl ABC 

Område3 

N orrevångskolan 

-4000 OOOkr 
-500 OOOkr 

Då 7-9 eleverna från Svängsta/Ringamåla enligt förslaget ska tillhöra ABC fri· 
görs lokalyta på Norrevångskolan, vilket öppnar för möjligheten att organisera 
en 4-9 skola. Detta stämmer väl överens med rådande styrdokument eftersom 
årskurserna hålls ihop, 4-6 samt 7-9. Upptagningsområdet blir Mörrum. 
Genom förändringen sl<apas en bättre organisation för hela Mörrum. Norre
vångskolan kommer att ha ett elevunderlag på drygt 300 elever mot dagens ca 
190. Detta ger möjligheter till en mer optimal organisation med bland annat 
hela tjänster i praktiskestetiska ämnen. Förändringen ger eleverna på mellan
stadiet tillgång till specialsalar. En tillbyggnad av skolan samt en anpassning av 
skolgården kommer att bli nödvändig 

6 



De negativa konsekvenserna är svåra att förutse, en 4·9 organisation är långt 
ifrån ovanlig, men det är en förändring i Mörrum vilket kan väcka känslor hos 
föräldrar och elever. Det kan handla om att elever i åk 4-6 är för "små" för åk 
7-9 eleverna. 

Utbyggnad av N orrevångskolan -10 000 OOOkr 

Mörrums skola 
Mörrums skola med tillhörande små skolor Bolsgården och Hästarydsskolan 
står inför en omfattande renovering. Lokalerna svarar dåligt upp mot dagens 
sätt att arbeta i skolan. Dessutom är den tekniska statusen på vissa byggnader 
dålig. 

Organiseras N orrevångskolan som en 4·9 skola kan både Hästarydsskolan och 
Bolsgården avvecklas och Mörrums skola kan organiseras som en F-3 skola 
med fritidshem. Det öppnar även upp för en byggnation av en ny förskola i an
slutning till Mörrums skola. 

Vissa delar av nuvarande Mörrums skola måste rivas för att ge plats åt en för
skola samt att resterande skolbyggnader renoveras. Den organisatoriska lös
ningen blir en sammanhållen förskola och skola, med flera samordningsvinster 
som följd, som idag är näst intill obefintliga. Bland annat så undviks förflytt· 
ning av så vällärare som elever mellan skolorna, som tar både tid och lärarre
surs i anspråk Med förskola, färskoleklass och åk 1·3 i anslutning till varandra 
öppnas det upp möjligheter för ett mycket intressant pedagogiskt samarbete. 

I detta förslag löser sig även problematiken med att hitta en lämplig tomt för 
den sedan länge planerade förskolan som ska ersätta förskolorna Valldala och 
Treklangen. 

Det är svårt att förutse några negativa konsekvenser mer än förändringen som 
sådan. För de föräldrar som berörs, kan det vara fördelaktigt att lämna sina 
barn på ett ställe. Möjligen kan avyttringen av Bolsgården och Hästaryd ta tid. 

Ny förskola och fritidshem 
Renovering av befintliga lokaler 
Minskad investeringskostnad 
Lägre driftskostnader 

Förslag till ny organisation 

Område 2 
Korpadalsskolan: förskoleklass, fritidshem, åk 1-6 
Klockebacksskolan: förskoleklass, fritidshem, åk 1·6 
Mö!legårdens skola: förskoleklass, fritidshem, åk 1-6 
ABC: 7·9 
Korpadalens förskola 
Korpaborgens förskola 
Asarumsdalens förskola 
stenbacka förskola 
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· 27 500 OOOkr 
· 13 000 OOOkr 

10000 OOOkr 
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Område 3 
Mörrums skola: förskola, förskoleklass, fritidshem, åk 1-3 
N orrevångskolan: åk 4-9 
Tuvans förskola 
Norrevängs förskola 
Svängsta förskola 
Ringamåla förskola 

Summering av åtgärder 

Område Z 
Korpadalsskolan 
• Organisation F ·6 med fritidshem 
• Fortsatt hyra av lokaler på ÖstraJycke 

Kloeke backsskolan 
• Organisation F-6 med fritidshem 
• Renovering av kök 
• Anpassning av vissa lokaler 
• Avyttring av Kyrkskolan 

ABC 
• Organisation åk 7·9 med särskola 
• Upptagningsskola för åk 7-9 elever i Ringamåla/Svängsta 

Område3 
Mörrums skola 
• Anpassning och utbyggnad av skolan för: 

o Förskola 
o Förskaleklass 
o Åk 1-3 
o Fritidshem 

• Bolsgården kan avyttras 
• Hästaryds skola kan avyttras 
• Treklangen sägs upp 
• Valldala sägs upp 
• Ny angöringsplats för bil- och busstrafik 

N orrevångskolan 
• Organisation åk 4·9 
• Utbyggnad av skolan 

Utbildningsförvaltningens bedömning 
Det är utbildningsförvaltningens bedömning att ovanstående förslag ger över
vägande positiva effekter. Det är visserligen några större förändringar, men de 
gäller skolans inre organisation. Ingen kommundel kommer att bli av med nå· 
gon skola när vissa stadier flyttas eller när byggnader avvecklas. En del elever i 
åk 4-6 kan få en längre restid till skolan, men den måste ändå ses som accepta-
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bel, då elever i åk 7-9 har samma restid. Karlshamns kommun kommer inte att 
få några skolor som kan betecknas som stora. 

Förslaget ger heller inga negativa pedagogiska konsekvenser, snarare tvärtom, 
då pedagogerna blir fler på vissa förskolor/skolor och det skapas andra möj
ligheter till arbetslag där dialog kan föras kring till exempel pedagogik, didak
tik samt bedömning. Förutsättningen för kollegahandledning ökar. Rektor eller 
färskolechef får större möjligheter att organisera sin verksamhet både vad det 
gäller arbetslag, kompetens samt behörighet. 

På den större enheten skapas fler möjligheter för eleven att träffa kompisar 
som har samma intressen. Det ger även pedagogerna fler möjligheter att bilda 
lämpliga grupper. Det blir även mindre ensamarbete och färre som ska dela på 
öppningar och stängningar i förskolan och på fritidshemmet. 

Organisationsförslaget ger dessutom ekonomiska fördelar i både minskade 
driftskostnader och investeringskostnader. Förhoppningsvis kan de medel 
som frigörs i driftkostnaden styras om och användas inom de områden som 
behöver resursförstärkas enligt ovan. 

Den nya organisationen skulle inte bara skapa ekonomiska och lokalmässiga 
effektiviseringar. Den ger också bättre förutsättningar för pedagoger, förskole
chefer och rektorer. Men framförallt för att barn och elever i Karlshamns 
kommun ska få det skollagen föreskriver. 

Följande behöver utredas vidare: 
• En eventuellt ny förskola i Karlshamn som ersätter Tornet, Grottan, Träd-

gården samt Regnbågensförskola. 
• Renovering/nybyggnation av förskola/skola i Hällaryd. 
• Renovering/nybyggnation/utbyggnad av förskola i Svängsta. 
• Lokalbehov Möllegårdenssko!a, Svängsta. 

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 

Ewa Kristensson 
Förvaltningschef 
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Patrik Håkansson 
Verksamhetschef 



2013-11-05 

Till 
BUS-nämnden 

Organisatlon-Tidsplan 

2014 
• H t 2014 ABC 7-9 med Svängsta/Ringamåla 
• Sommaren 2014 renovering av kök Klo ekebacksskolan 
• Anpassning av lokaler på Kloeke backsskolan för att kunna ta emot 

samtliga elever från Kyrkskolan 
• Kyrkskolan awecklas hösten 2014, 

2015 
• Utbyggnad och anpassning av N orrevångskolan bör ske våren 2015 för 

att kunna ta emot årskurs 4-6 från och med hösten 2015 
• Ny förskola och fritidshem på Mörrums skola, Byggnationen bör starta 

hösten 2015 för att stå färdigt våren 2016, Under denna tidsperiod 
måste Hästaryds skola, Bolsgårdens skola, Valldala förskola och Tre
klangens förskola finnas kvar och sedan awecklas sommaren 2016, 

2016 
• Renovering av Mörrums skola sker sommaren 2016 
• Aweckling av Hästaryds skola, Bolsgårdens skola, Valldala förskola 

och Treklangens förskola, 

2018 
• Ny förskola i Svängsta, 

2019 
• Ny förskola i Karlshamn, 



Information brukare · tidsplan 

10/9 (v. 37) BeslutABC 7·9 

V. 367 Dialogmedarbetare 

20/9 (v. 38) Informationsmaterial klart 

V. 39 ·v. 43 Dialog med brukare 

V. 44 ·v. 45 Eventuell uppföljning med brukare 

13/11 (v. 46) Klart för bredning i BUS au 

28/11 (v. 48) Klart för beslut i nämnd 

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 

Patrik Håkansson 
Verksamhetschef 
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2013-11-06 

Konsekvensbeskrivning av organisationsförändring Inom BUS 

Bakgrund 

Se separata dokument "Organisation och investeringar" samt "Tidsplan orga
nisation". 

Konsekvenser 

Med elever avses barn och ungdomar inom förskola, förskoleldass, fritids· 
hem, fritidsgård samt grundskola. 

Den föreslagna organisationsförändringen innebär ingen neddragning av 
personal, däremot berörs såväl medarbetare som chefer samt elever. Verk
samheter och därmed personal och elever kommer att flytta till andra loka· 
ler, vilket i vissa fall innebär nya gruppkonstellationer för eleverna samt nya 
arbetslag för personalen. 

För ledning och administration kan förändrade uppdrag bli aktuella, vilket 
också får till följd att det kan bli chefsbyte för en del medarbetare. 

I de fall det är aktuellt med en nybyggnation alternativt renovering av lokaler 
bedöms den fysiska arbetsmiljön bli lika bra eller bättre än nuvarande. 

Eventuella risker 

Den största risken bedöms vara den oro som förändringen i sig kan föra med 
sig. Det kan i övergången finnas risk för ökad arbetsbelastning och upplevd 
tidsbrist. 

Förslag för att minimera eventuella risker 

N är det gäller det praktiska handhavandet såsom genomförande av flytt, 
packning etc måste extern hjälp tas in, t ex via de resurser som finns på ar
betsmarknadsenheten. 

För att skapa så goda förutsättningar som möjligt för nya arbetslag kan före
tagshälsovården behöva vara behjälpliga med olika former av arbetslagsut
veckling. Vid behov kan även stöd ges till enskilda individer. För chefer bär 
det finnas särskild möjlighet till coachning/stöttning, även detta kan ske via 
företagshälsovården. 

Förändringsprocessen bör genomsyras av delaktighet, transparens och in
formation. l denna process är de facldiga organisationerna en viktig samar
betspartner till arbetsgivaren och arbetsgivaren föreslår därför att en sär-



skild arbetsgrupp bestående av arbetsgivarrepresentanter samt representan
ter från de berörda fackliga organisationerna bildas. 

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 

Fatrik Hilkansson 
Verksamhetschef 

Marie Björnsson 
Personalstrateg 
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2013-12-11 

Till 
BUS-nämnden 

Brukardialog angående förändrad förskole-och skolorganisation 
i Mörrum 

För att ge elever och vårdnadshavare möjlighet att vara delaktiga i pro
cessen att ändra skolorganisation i Mörrum, föreslår utbildningsförvalt· 
ningen att befintliga samverkansformer används. Då det gäller elever an
vänds klass- och elevråd och för vårdnadshavare forum för samverkan. 
Det kan även vara lämpligt att hålla ett öppet möte där övriga intresse
rade invånare får ta del av processen. Det finns heller inget som hindrar 
att man inom forum för samverkan kommer överens om att bilda even
tuella fokusgruppe r. Dialogen startar lämpligen under vårterminen 2014. 
Det som bör tas upp vid dessa möten är utemiljö, säkerhet, verksamhet
ernas organisation, projektets organisation, tidsplaner, elevers över
gångar etc. 

Trygghet och studiero 

Att hitta belägg för att det skulle vara mindre tryggt vid en 4-9 skola än 
en F-6 skola är inte görligt. Det som är avgörande för elevernas trygghet 
och trivsel är arbetet med trygghet och studiero på den enskilda skolan. 
Förskolanjskolan måste ha ett mälinriktat arbete för att aktivt främja 
elevers lika rättigheter och möjligheter, samt arbeta förebyggande mot 
kränkande behandling. Detta ska tydligt framgå i likabehandlingsplanen 
samt planen mot kränkande behandling. 

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 

Ewa Kristensson 
Förvaltningschef 

Patrik 1-lål~ansson 
Verksamhetschef 

Karlshamns kommun • Utbildningsförvaltningen 
Rådhuset· 374 81 Karlshamn · Tel +46 454-813 00 · Fax +46 454-813 20 
E-post: utbildning@utb.karlshamn.se · Hemsida: http://www.karlshamn.se 



2014-02-07 

Förvaltningsrätten i Växjö 
Box 42 
351 03 Växjö 

Emelle Lilja rn fl ./. Nämnden för barn, ungdom och skola, 
Karlshamns kommun angående laglighetsprövning enligt 
kommunallagen 
(Mål nr 69-14) 

Bakgrund 

Emelie Lilja m fl, överklagar nämnden för barn, ungdom och skola i 
Karlshamns kommuns beslut 2013·12-19 § 100 och begär Inhibition. 
Enligt förvaltningsrättens beslut 2014·01·17 bifalls begäran om tnhi· 
bition. Karlshamns kommun har lämnat in yttrande i sakfrågan 2014· 
02-03. 

Karlshamns kommun begär prövningstillständ hos kammarrätten och 
överklagar förvaltningsrättens beslut 2014-01-17 om inhibition (mål 
nr 69·14). 

Ställningstagartde 

Karlshamns kommun yrkar att: 
1. inhibitionen återkallas 
2. altemativt begränsas till att omfatta enbart organisationsför· 

~ndring i Mörrum. 

Grunder 1 ' 

BUS-nämndens beslut avser en ny skolorganisation i område 2 (Asa-

1

1 

rum) och 3 (Märrum och Svängsta). De i BUS-nEimnden beslutade or
ganisationsförändringarna avser förändringar inom befintliga sko
lenheter, inte nedläggning av skolenheter. 

Karlshamns kommun anser att synnerliga skäl föreligger för att åter· 
kalla inhibition. 

Eftersom inhibition av beslutet omfattar hela organisationsförslaget i 
område 2 och 3 och inte enbart flytt av verl<samhet från Bolsgårdens 
skola och Hästaryds skola till andra lokaler be1·örs betydligt fler ele· 

Karlshamns kom~nun • Utbildnlngsförvaltnlng~n 
Rådhuset· 374 81 Karlshamn· Tel +46 454-813 00 · Fax +46 454-813 20 
E-post: utbildning@~ltb.karlshamn.se • Hemslda: http://www.karlshamn.se 



ver, dessutom i andra kommundelar, än de elever vars vårdnadsha
vare som har överklagat beslutet. Det handlar om ca 600 elever $Om 

berörs som ska ställas l relation till en handfull elever med koppllng 
till Bolsgärdens och Hästaryds skola vars vårdnadshavare har över· 
klagat BUS·nämndens beslut. 

De enskilda klagande ser till sina barns bästa medan kommunen har 
skyldighet att se till allmänintresset och skapa bra förutsättningar för 
alla elever i ett långsiktigt perspektiv. 

Vid den brukardialog som har genomförts framfördes ingen kritik 
mot att lokalerna skulle avyttras, utan kritiken rörde förändring till en 
4·9 organisation. 

Nedan redogörs för konsekvenser som en inhibition av beslutet får. 

Karlshamns l<ammuns bedömning är att man på kort sikt kan avvakta 
med samtliga organisationsändringar i Mörrum, men ser behov av en 
skyndsam utredning av ärendet eftersom det enligt tidsplanen ska 
kallas till brukard!alog, planeringsmöten etc. 

Däremot är det av stor vikt att de organisationsförändringar som rör 
följande kan plibörfas omgående enligt framtagen tidsplan: 

Område 2 • Asarum: 
ABC- Asarums bildningscenter 
• Organisation åk 7-9 med särskola 
• Upptagningsskola for åk 7·9 elever i Ringamåla/Svängsta, från 

och med höstterminen 2014. 
• 20 elever i i Svängsta/Ringamåla är direkt berörda. De måste 

omgående få information om vilken som är deras skola från och 
med höstterminen 2014. På lång sikt berör det hela grundsko· 
lan i SvängstafRingamäla, vtlken består av 163 elever. 

Korpadalsskolan 
• Organisation F-6 med fritidshem 
• Fortsatt hyra av lokaler på Östralycke 
• 144 elever är direkt berörda. Kan inte processen starta finns det 

en synnerligen allvarlig risk att eleverstär utan fritidshemsplats 
från och med hästterminen 2014. 

I$;!QQkebacksskolan 
• Organisation F-6 med fritidshem 
o Renovering av kök, sommaten 2014 
o Anpassning av vissa lokaler, under 2014 
o 428 elever är direkt berörda om inte renovering av kök, an

passningar av lokaler kan starta omgående. 
• Avyttring av Kyrkskolan, hösten 2014- (enligt tidigare beslut 

kopplat till byggprojekt Asarums bildnings center) 
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En försening av ovanstående punkter innebär stora organisatoriska 
svårigheter: 
• Elever får inte plats 
• Fritidshem l<an inte fil. tillgång till kök då befintl!gt måste reno

veras på grund av arbetsmiljöskäl (bland annat ful<tskada) 
• Eleverna i Svängsta kan ej få besked om vilken som blir deras 

skola 
• Informationen till årskurs 7 försenas, vilket medför problem för 

resursplaneringen. 

Karlshamn 2014-02-07 
~ 

~bia: olkesson 
Ordförande 
Nämnden för barn, ungdom och skola 
Delegationsbeslut 4.3 
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Patrik Håkansson 
T f förvaltningschef 
Utbildningsförvaltningen 



FÖRVALTNINGSRÅTTEN 
IVÅXJÖ 

DOM 
2014·03-31 
Meddelad i 
Växjö 

Mål nr 
69-14 

Sida l (5) 

Föredraganden Helene Larsson _.......,. ___ ~"·- ....... ...,..,_ .. _,_ 
KAI'1LSI·IAMN$ I~OMiviUN. 

Dok.ld &7119 
Postadress 
Box42 
351 03 V!bcjö 

Utblldillngs1örvaltningen 

KLAGANDE 
l, Helene Appelros 
Kronvägen 5 
375 34Mörrum 

2, Martin Jakobsson 
Bygatan 32 
375 34 Mörrum 

3. Amelia Lilja 
Lotsgatan 2 7 
374 34 Kat'lshamn 

4. Emelie Lilja 
Bygatan 32 
375 34 Mörrum 

5. Inger Lilja 
Krogvägen2 
294 93 Sölvesborg 

G, Jonny Sandberg 
Tomtesvängen 8 
375 33 MälTlUll 

7. Krister Wickström 
Byg~.tan30 
375 34 Ml:ill'llm 

8. Therese Wickström 
Bygatan 30 
375 34 Mörrum 

MOTPART 
Nll:J:nnden fOr barn, migdom och skola, Karlshamns kommun 
374 81 Karlshamn 

ÖVERKLAGATBESWT 
Nll:J:nnden för barn; ungdom och skolas beslut den 19 december 2013, § 
100, diarienr 2013.186 

l:losöl<sadress 
Kungsgatan 8 

Telefon 
0470-56 02 00 
E-post: fva@dom.se 

Telofox 
0470-255 02 

llxpeditlo~stid 
må!1dag - fredag 
08:00·16:30 



FÖRVALTNINGSRÄTTEN 
IVÅXJÖ 

SAKEN 

DOM 

Laglighetsprövning enligt kommunallagen (KL); nu fråga humvida det är 
kompetensenligt av nämnd att besluta om omorganisation av skolverksarn· 
het 

FÖRVALTNINGSRÅTTENSAVGÖRANDE 

l'örvaltningsrätten bifaller överklagandet och upphävet· Nämnden för barn, 

tutgdom och skolas beslut den 19 december 2013, § !00, diarlem 2013.186 

att ge fö!'Yaltningen i uppdrag att genomföra åtgärder enligt förslag till ny 

skolorganisation i område 2 (Asarum) och 3 (Mön11m, Svängsta och Ring· 

amåla) under förutsättning a.tt kommunstyrelsen fattar beslut om investe· 

tingsplan utifrän tidsplan för förändringar i skolorganisationen. 

2 
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FÖRVALTNINGSRÅTTEN 
IVÅXJÖ 

YRKANDEN M.M. 

DOM 

Nämnden för barn, ungdom och skola i Karlshamns kommun (konnnunen) 

beslutade den 19 december 20 J3 bl.a, att ge förvaltningen i uppdrag att 

genomföra åtgärder enligt förslag till ny skolorganisation i område 2 (Asa·· 

rum) och 3 (Mörrum, Svängsta och Ringamåla) under förutsättning att 

kommunstyrelsen fattar beslut om investeringsplan utifrän tidsplan för för· 

ändringar i sjwlorganisationen. 

Helene Appelros m,tl. yrkar att förvaltningsrättenupphäver beslutet. Som 

grund för sin talan Mfår de bl.a.Jöljande. Åtgärderna för område 3 innebär 

bl. a. att Bolsgårdens skola och Hästarydsskola.n i Mörrum ska avyttras. 

Nämnden har överskridit sin befogenhet. Beslut om nedläggning av skolor 

kan inte fattas av nämnd. Varken nämndens reglemente.elle!' delegerings· 

ordning stödjer detta. Nedläggning av två skolenheter är inte attjämställa 

med beslut om i vilka lokaler undervisningen ska genomföras. Det över· 

klagade beslutet är av stor principiell beskaffenhet och slmlle ha beslutats 

av kommunfullmäktige. 

Kommunen motsätter sig bifall till överklagMdet och anför i huvudsak 

följande. Nämndens beslut avser en ny skolorganisation l område 2 och 3. 

Beslutet är en del i nämndens strävan att fullfölja de av Mlmäktige fast· 

ställda övergripande mål. Detta genom att ha en väl fungerande och flexi· 

bel organisation och en optimallokala.nvändning. Elevminsirning till följd 

av demografiska förändringar och koulrurrens från fristående skolor. Detta 

har lett till en lokalmässig överkapacitet som ilmebä!' kostnadsökningar. 

SkolorgMisationen i område 3 (Mörrum och Svängsta) bestär för nllrva· 

ratide av 4 skolenheter. Dessa är MörJmns skola (grundskola), Mörrums 

skola (förskoleldass och flitidshem), Mililegårdens skola och Norrevång

skolan. Det har förekommit felaktighetoJ' i uppgifte111a i massmedia. Bols

gårdens skola och Hästaryds skola lir inte skolenheter i skollagens mening 

3 

69·14 

l 
l 
' l 
l 



FÖRVALTNINGSR~TTEN 
IVÅXJÖ 

DOM 

utan namn på skollokaler inom Mörnuns skolas rektorsomriLden. Dessa 

lokaler avyttras i syfte att åstadkomma ett mer effektivt resursutnyttjande. 

Nämndens beslut avser förändringar inom beJintliga skolenheter, inte ned

läggning av skolenheter. Det innebär ingen återverkning på antalet skolen

heter och är inte ett led i en successiv nedläggning av skolor. Beslutet IJ:r 

kompetensenligt 

Den 17 jauuari 2014 beslutade förvaltningsrätten, efter yrkande från lda

ganden, att det överklagade beslutet tills vidare inte ska gälla. Kommunen 

överklagade beslutet och den 14 februari 2014 beslutade kammarrätten att 

inte meddela prövningstillstånd. 

SICÅLEN FÖR AVGÖRANDET 

Överklagandet ska prövas i den för lag!ighetspl'övning bestämda ordningen 

i l O kap. KL. En sådan prövning ska inte avse lämpligheten och skälighet

en i det överklagade beslutet, utan enda,st huruvida beslutet är olagligt i 

något hänseende som anges i l O kap. 8 § KL och därför ska upphävas, 

Förvaltningsrätten kan inte sätta något annat beslut i det överklagade beslu

tets ställe. 

Enligt l O kap. 8 § KL ska ett överklagat beslut upphävas om 

l. det inte har tillkommit i laga ordning, 

2. beslutet hänfor sig tillnågot som inte ä:r angeläget för kommunen eller 

landstinget, 

3. det organ som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter, eller 

4. beslutet stri.dtll: mot lag eller annan föl'fattning, 

Enligt 3 kap 9 § KL beslutar fuilmäktige l ärenden av principie!I beskaf· 

fenhet elle1· annars av större vikt för ko1rununen eller landstinget, främst 

l. mål och riktlinjer för verksamheten, 
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FÖRVALTNINGSRÅTTEN 
JVÅXJÖ 

DOM 

2. budget, skatt och. andra viktig~ ekonomiska frägor, 

3. nämndernas mganisation och verksamhetsformer, 

4. val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar, 

5. val av revisorer, 

6. grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda, 

7. årsredovisning och ansvarsfrihet, 

8. folkomröstning i komtmmen eller landstinget, och 

9, extra val till fuHm!!ktige, 

Förvaltningsrätten gör följande bedömning, 

Det överklagade beslutet innebär att nfunnden beslutar om förll:nclringar i 

kommunens skolorganisation. Detta innefattar bl. a. att man stänger vissa 

skollokaler och flyttar kvarvarande elever till andra skollokaler. Enligt för· 

vallningsrättens mening bör ett ddaut beslut bed()mas som ett ärende av 

)lrincipiell beskaffenhet eller av större vikt för komlnlmen. Enligt 3 kap 9 § 

KL är fullmäktige då det organ som måste besluta i frågan. Det överkla

gade beslutet är fattat av nämnden för barn, ungdom och skola. Beslutet 

sttider dä.riClr mot lag och ska således upphävas. 

HUllMAN ÖVERKLAG , se bilaga 1 (DV 3109/lD) 

Etiksson och Per Gudrnund Lindencrona. 
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Bitaga 1 

6ftaga 

HUR MAN ÖVERKLAGAR~ PRÖYNINGSTILLSTÅND 

D en s oro vill 6verldaga förvaltnit)gsrättens besM 
ska skti% till Kammartätten i Jönköping. 
Skdve!sen oka dock skickas ellet läronas lili 
föwaltnlngställen. 

För att krumnattätten ska kunna ta upp Ett över· 
klagande måste Et skrivelse l:!a komtnit ~l till föt· 
vo.ltn.iag8titlen !Mm tte veckor frln den dag då 
Ni flå del av dornen/beslutet. Om beslutet hat 
!lleddclats vid en rnuntllg förhandlittg, eller det vid 
en sådan förllandlittg har angetts när besJutet 
konliner att meddelas, ska dock överklagandet ha 
kommit lo.l:nom tre veckor från den dag dmnsto
lens beslut tneddehdes. Om sista dagen föi över· 
klagande inf.Uer pä lördag, söndag eller helgdag, 
midsommatafton, julafton cller t1yåtsaft011 täcker 
det att besväJ:shandl±ngett kommet in niista vru:dag. 

Otn klaganden iii· en pll!.t som företrädet det all· 
männa) ska öve:tklagandet alltid ha kommit in h19m 
t:J:e veckor från den dag beslut meddelade•. 

För att ett öve:tlclagande ska lmn.11a tas upp l kam· 
matfiltten fordras att prövningstillstånd medde
las. I<ammactätte.n liittttJ.at p-rövtllt;r.gstillstånd otn 

1. det Bnns acledoii1g att betvivla riktighete.n 
av det slut so111 fötvaltn.lngsr~tten h"' 
kommit till, 

2. det inte utan att sildant tillstånd meddelas 
~' att bedöma riktigheten av det slut som 
filrvaltntogstntten hat lmnunit till, 

3 .. det i.t av vikt ·för ledning av rättstillämp
ningen att överklagandet prövas av högre 
rätt, eller 

4. det annars finns synnerUga skil att pröva 
övotl<lagandet. 

Om ptövnfugstillstånd Inte meddelos står förvalt
ningsrättens beslut fast. Det iiJ: dii.tfö.t viktigt att det 
klart och tydligt ftamgår av överklagandet till 
katrunaniitten vatför man anser att prövningstill
ställd bör meddelas. 

Skrlvelsen med ~verklagonde ska lnn..hålla 

1. Klagandens person-/ Otg<UiliatiollSnumrner, 
postadtess, e-postadress och telefonnummer 
till bostaden och mobiltelefon. Adress och te· 
lefot111umtnet till klaganden' arbetsplats ska 
ocks~ ru1ges samteventuell annat~ adress då:t: 
klaganden kan nås för delgivninJl;. Ö in dessa 
uppgifter hat lämnats lidigare i mllet- och om 
de fortfat~nde il.r akillella- behöve:t de inte 
uppges igen. Otn klagau\..tt:n a:ulitaf 01nhucl.; ska 
omb~dcts natnt>, postadress, e-postadress, teb 
fonl>lltninet till atbetsplatsen och tnobiltele
fonnUlTI'Iru•.t anges. Oln.någon pE'.tson- elle.c 
adressuppgift ändras, ska ändtlngen utan 
diöislll!l antniilos till katntn<ttt~tte<!. 

2. den donr/beslut som övetklagas med uppgift 
o:m. fötvaltnings.tättens nrunn, :tnål:nutr.llne:t 
samt da.get1 fät beslutet, 

3. de sl<älsom klaganden anger till atöd föx 011 

begil.rllll oru prövnh1gsi:illl!tå.nd, 

4. den i.ndcing av förvaltningstättens dom/beslut 
som klaganden vill få tiJ18tånd, 

5. de bevi.s som Idaganden vill åb<ropa och vad 
han/hon vill sty1ka med varje såtskilt bevis, 

Adressen till fölvaltnings(ätten framgli.r av do· 
men/beslutet. 

l 
l 
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Vad är skolenhet? 

Redovisning per skolenhet 
Från och med 1 juli 2011 gäller begreppet skolenhet i den nya skollagen. l och med det 
ersätts också skolverkets statistik om skolor till skolenheter. Uppgifter som 
presenteras i SIRISpå skolnivå presenteras från och med läsåret 2012/13 på 
skolenhetsnivå 

l och med att skollagen (2010:800) började tillämpas ersattes skola som organisatorisk 
enhet med begreppet skolenhet. Skolverkets statistikredovisning har anpassats efter 
skollagens nya begrepp, vilket innebär att definitionen av skolenhet ligger till grund för 
tillsättningen av de skolkader som huvudmän använder vid rapportering av 
statistikuppgifter. 

Vad är en skolenhet? 

Varje skolenhet ska ha .!ill rektor som ansvarar för ledningen och samordningen av det 
pedagogiska arbetet vid skolenheten. Det ska i alla situationer vara tydligt för elever 
och personal vem som är ansvarig rektor för den skolenhet de tillhör. En elev kan bara 
ha en rektor (gäller inte inom vuxenutbildningen) medan en lärare som undervisar i 
flera skolenheter kan ha fler än en rektor som chef. 

• En skolenhet kan bara ha en rektor 
• En rektor kan vara rektor för flera skolenheter 
• En skolenhet består av en eller ftera närliggande skolbyggnader och utgör 
då en administrativ enhet 
• En skolbyggnad kan innefatta en eller ll.era skolenheter. Om det är flera 
skolenheter kan de ha en gemensam rektor eller ha olika rektorer 
• En skolenhet kan innelatta flera skolformer, t. ex. förskolaklass och 
grundskola, grundskola och gymnasieskola eller gymnasieskola och kommunal 
vuxenutbildning 
• För fristående skolor är det skolinspektionens godkännande som avgörvad 
som utgör en skolenhet. Godkännandet gäller för viss utbildning vid en viss 
skolenhet 

För ytterligare information om skolenhet och rektorns ansvar, se skolverkets juridiska 
vägledning "Förskolechefen och rektorn". 

Sida l av l 
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Till 
Kommunstyrelsen 
Socialnämnden 
Omsorgsnämnden 
BUS-nämnden 
Gyrnnasienämnden 
Nämnden for arbetsmarknad och vuxenutbildning 
Överformyndarnämnden 

Granskningsrapport- statsbidrag inom flyktingmottagningen 

På vårt uppdrag har PwC granskat kommunens styrning och uppfoljning av 
statsbidrag inom flyktingmottagandet 

Med hänvisning till hela styrelsens och nämndemas ansvar ser vi det som 
önskvärt att samtliga ledamöter tar del av rapporten. 

Rapporten översändes härmed med begäran om svar senast 2014-05-30 med 
redogörelse for hur de revisionellabedömningarna hanteras. 

För Karlshamns kommuns revisorer 

Jan Andersson 
Ordforande 

Kopia for kännedom: Kommunfullmäktige och Informationsenheten. 



Fredrik Ottosson 
Mars2014 
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1. Inledning 
Kommuner som tar emot flyktingar har rätt till ersättning från staten. De flesta 
bidrag kräver en ansökan. Detta berör hela kommunen, inte bara 
flyktingverksamheten, t.ex. IFO, äldre- och funktionshinderomsorg, skola och 
överförmyndare. För att kommunen ska få ersättning krävs både kunskap och 
välfungerande rutiner. Annars finns en risk att ansökningar uteblir. 

1.1. Syfte och metod 
Granskningen syftar till att undersöka om kommunen har ändamålsenliga rutiner 
och organisation för hantering av statsbidrag inom flyktingmottagandet 

Granskningen har genomförts genom intervjuer och dokumentanalys. Intervjuer 
har genomförts med ekonomer vid omsorgsförvaltningen och 
utbildningsförvaltningen och handläggare vid överförmyndarnämnden. 

1 av 5 
PwC 



2. statlig ersättning inom 
flyktingmottagandet 

Samtliga statliga ersättningar inom flyktingmottagandet handläggs och utbetalas av 
Migrationsverket i enlighet med följande förordningar som gäller för olika 
målgrupper: 

• Förordning (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m. 
(ErsF) avser personer med uppehållstillstånd mottagna före 1 december 
2010 

• Förordning (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa 
utlänningar (NyErsF) avser personer med uppehållstillstånd mottagna efter 
1 december 2010 

• Förordning (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. 
(asylersättningsförordningen) avser asylsökande 

Därutöver finns i vissa fall även andra tidsbegränsade förordningar såsom 
stimulansbidrag för arbetsmarknadsetablering under år 2010.' Vissa ersättningar 
ges schablonmässigt, medan andra motsvarar faktiska kostnader eller andel av 
kostnader. En del ersättningar innehåller tröskelvärden som behöver uppnås för att 
ersättning ska beviljas. 

Kommunen kan också i viss mån enligt förordningarna ovan söka ersättning för 
andra målgrupper, såsom personer som sökt uppehållstillstånd av andra skäl än 
asyl eller beviljats tidsbegränsat uppehållstillstånd av medicinska skäl eller i 
egenskap av bevisperson i rättegång. I denna granskning bortses dock från sådana 
ersättningsformer. 

1 Förordning (2009:1561) om extra ersättning till kommuner 2010 för att påskynda utlänningars etablering på 
arbetsmarknaden. 
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3· Iakttagelser 
Ett antal ersättningar som betalas ut till kommunen avser att täcka flera 
kommunala verksamheter. 

Bland annat erhåller kommunen en grundersättning, år 2013 utgick ersättning med 
444 ooo kronor för att kommunen har en överenskommelse om mottagande med 
staten. En schablonersättning (generalschablonen) betalas sedan ut per mottagen 
nyanländ. Beroende på den nyanländes ålder varierar bidraget mellan 52 ooo och 
83 100 kronor. Bidragen tillfaller socialnämnden, som i sin tur finansierar delar av 
SFI -undervisningen. Det är även möjligt för utbildningsförvaltningen att internt 
söka medel från socialnämnden för introduktionsinsatser inom skolan. Övriga 
verksamheter i kommunen som har kostnader for gruppen tar inte del av de 
kommunövergripande statsbidragen. 

Bedömning 

Vi rekommenderar kommunen att politiskt fastställa hur generalschablonen och 
grundersättningen ska fördelas mellan berörda nämnder. 

3.1. OmsoJ•gsförvaltningen 
Inom förvaltningens verksamheter ges många olika insatser, för vilka det går att 
återsöka kostnaderna. Förvaltningen ansvarar för hela socialtjänstens område, dvs. 
IFO, äldre- och handikappomsorg samt hälso- och sjukvård. Introduktions- och 
försörjningsenheten har tagit fram skriftliga rutiner för återsökningsarbetet. 
Rutinerna är däremot inaktuella, då de bygger på den tidigare ersättnings
förordningen. 

3.1.1. Individ- ochfamiljeomsorgen (IFO) 
Inom individ- och familjeomsorgen sker placeringar av asylsökande barn och unga 
och verksamheten handlägger ekonomiskt bistånd. Ansökan om ersättning för 
placeringar sköts av administrativ personal medan kostnader for ekonomiskt 
bistånd återsöks av enhetschefen för introduktions- och försörjningsenheten. 

Inom IFO finns boendeverksamheten för ensamkommande barn. Verksamheten är 
ett så kallat hem för vård eller boende (HVB) och består av ett gemensamhets
boende (19 platser) och en utslussdel. 

Kommunen har en överenskommelse med staten som reglerar mottagandet. 
Överenskommelsen reglerar de 19 platserna på gemensamhetsboendet För dessa 
platser erhåller kommunen en ersättning om 1 6oo kronor per plats och dygn och 
ytterligare 300 kronor per plats och dygn om platsen är belagd. Kostnaderna för 
ungdomarna i utsluss ersätts inte med platsersättning enligt ovan, utan for faktiska 
kostnader. Kostnaderna för respektive ungdom räknas ut och återsöks separat. De 
faktiska kostnaderna i utsl ussverksamheten är betydligt lägre än platsersättningen. 
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3.1.2. Äldre- och handikappomsorg 
Inom äldre- och handikappomsorgen är det inte fastställt vem som har till uppgift 
att ansöka om statsbidrag. Introduktions- och försörjningsenheten ansöker om 
ersättning om de får kännedom om insatser som är ersättningsgilla. 

Bedömning 

Vi bedömer att det saknas en tydlig ansvarsfördelning som beskriver vem som 
ansöker om vad inom omsorgsförvaltningen. Det är positivt att introduktions- och 
försörjningsenheten har tagit fram skriftliga rutiner för återsökningsarbetet. 
Rutinerna behöver däremot revideras för att överensstämma med dagens regler. 

Vi rekommenderar att förvaltningen ger en tjänsteman inom äldre- och 
handikappomsorgen i uppdrag att ansvara för ansökan om statsbidrag. Det är inte 
ändamålsenligt att förlita sig på att introduktions- och forsärjningsenheten ska 
fånga in ersättningsgilla insatser inom verksamheten. 

Att ansöka om faktiska kostnader för ensamkommande ungdomar i utsluss är en 
ofördelaktig lösning för kommunen. Platsersättning är betydligt högre än de 
faktiska kostnaderna och utgår även om platsen inte är belagd. Vi rekommenderar 
kommunen att ta med utslussplatserna i överenskommelsen. 

Utbildningsförvaltningen 
Inom utbildningsförvaltningens område finns möjlighet att söka ersättning för asyl
och tillståndssökande barn och elever samt papperslösa (dvs. utan tillstånd att vara 
i Sverige). Däremot utgår ingen särskild ersättning för nyanlända barn med 
uppehållstillstånd. 

Ersättning för utbildning av asyl- och tillståndssökande barn och elever lämnas med 
en schablon per läsår och skiljer sig mellan skolformerna. Inom 
förskoleverksamheten ersätts endast den allmänna förskolan. Det finns också 
möjlighet att söka ersättning för extraordinära kostnader inom förskola och skola. 
Det kan röra sig om särskilda insatser för barn i behov av särskilt stöd eller särskilt 
anordnade skollokaler. 

Utbildningsförvaltningen har upparbetade rutiner för ansökan om statsbidrag för 
asyl- och tillståndssökande barn och elever. Av våra intervjuer framgår 
nedanstående arbetssätt. Asyl- och tillståndssökande barn och elever registreras i 
förvaltningens verksamhetssystem av administratörer i rektorsområdena. Eftersom 
barnen och eleverna saknar fullständigt personnummer, anges istället 
Migrationsverkets id-beteckning ( dossiernummer J. Däremot registreras inte 
särskilda insatser som ges och som kan återsökas som extraordinära kostnader. 

Varje kvartal drar en tjänsteman på förvaltningskontoret ut en rapport från 
verksamhetssystemet över barn och elever med dossiernummer. Rapport bifogas 
kommunens ansökan om statsbidrag. Förvaltningen har ansökt om ersättning för 
kostnader för så kallade papperslösa barn. 
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Bedömning 

Vi bedömer att utbildningsförvaltningen har ändamålsenliga rutiner och 
organisation för hantering av statsbidrag. Dokumentet skulle med fördel kunna 
kompletteras med rutiner för hur insatser som går att söka som extraordinära 
kostnader ska fångas in. 

Överförmyndarnämnden 
Handläggarna vid överförmyndarnämnden söker ersättning för kostnader för god 
man för ensamkommande asylsökande barn. Kostnaderna består av arvode till den 
gode mannen och dennes omkostnader för uppdraget. Ersättning beviljas från 
staten fram till kommunplacering, vilket inträder en månad efter att uppehålls
tillstånd beviljats. Vid uppehållstillstånd ska istället, om personen inte fyllt arton år, 
en särskilt förordnad vårdnadshavare utses. Det är socialnämnden som ansvarar för 
att utreda behovet av en sådan vårdnadshavare och göra en anmälan till 
Tingsrätten. I anmälan till rätten ska även ett förslag på vårdnadshavare lämnas. 
Handläggningen hos socialnämnden har tagit lång tid. I väntan på att en 
vårdnadshavare utses tvingas överförmyndaren att ha kvar den gode mannen, dock 
utan möjlighet till ersättning från staten för sina kostnader. Socialnämnden har i 
dessa fall kompenserat överförmyndaren för merkostnaderna. 

Bedömning 

Vi bedömer att överförmyndarnämnden har ändamålsenliga rutiner för ansökan om 
statsbidrag. Vi anser att omsorgsförvallningens handläggningstider för anmälan om 
särskilt förordnad vårdnadshavare är för långa. 

2014-03-25 

Fredrik Ottsson Nils Fredholm 

Projektledare Uppdragsledare 
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Antal 

l. 

2. 

2014-04-14 

Kommunfullmäktige 

statistikrapport enligt 16 kap 6 h) § i Socialtjänstlagen och 28 f-g §§ Lagen om stöd 
och service till vissa funktionshindrade (LSS) avseende kvartall år 2014 

Kommunens omsorgsnämnd och socialnämnd är skyldiga att till Inspektionen får Vård 
och Omsorg (IVO) rapportera beslut som inte verkställts inom tre månader. 
Rapporteringsskyldigheten gäller även beviljad insats som avbrutits och inte verkställts 
på nytt inom tre månader. 

statistikrapport ska lämnas till kommunfullmäktige samt till kommunens revisorer och IVO 
( individbaserade rapporter). 

I nedanstående tabell redovisas Omsorgsnämndens och Socialnämndens gyunande beslut 
enligt 4 kap l §i socialtjänstlagen och enligt 9 § LSS som inte verkställts inom 3 månader 
från beslutsdagen samt beviljade insatser som avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre 
månader. 

Per kvartal l 2014 finns, inom Omsorgsnämndens verksamhet, fem gynnande beslut som 
ej verkställts inom 3 månader. 
Under samma period finns, inom Socialnämndens verksamhet fem gyunande beslut som ej 
verkställts inom 3 månader. 

Redovisning har skett till Inspektionen får Vård och Omsorg (IVO) samt 
revisionsnämnden i Karlshamns kommun. 

Typ av bistånd Beslut Man Kvinna Verkställt datum l 
datum Annan kommentar 

Permanent bostad jml 5 kap 5 § 131029 x Den enskilde har 131227 och 
eller 5 kap 7 § SoL 140227 tackat nej till 

erbjudande om särskilt boende 
men valt att stå kvar i kön. 

Permanent bostad jml 5 kap 5 § 131205 x Den enskilde har 140217 
eller 5 kap 7 § SoL tackat nej till erbjudande om 

särsldlt boende men valt att 
stå kvar i kön. Beslutet 
verkställdes 140317 och var 
då äldre än tre månader varför 
det rapporteras som ej 
verkställt kvartal I 2014. 

Omsorgsförvaltningen 
Rådhuset· Besöksadress: Kungsgatan 27 · 374 81 Karlshamn· Tel 0454-81700 ·Fax 0454-81760 

E-post: omsorg@karlshamn.se · Hemsida: http://www.karlshamn.se 
postgiro 1 03 94-5 ·Bankgiro 991-1777 
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Antal Typ av bistånd Beslut Man Kvinna Verkställt datum l 

datum Annan kommentar 
3. Permanent bostad jml 5 kap 5 § 131025 x Den enskilde har 140103 

eller 5 kap 7 § SoL erbjudits lägenhet som dock ej 
var inflyttningsklar vid 
erbjudandetillfället 
Beslutet verkställdes 140203 
och var då äldre än tre 
månader varfår det 
rapporteras som ej verkställt 
kvartal I 2014. 

4. Bostad med särskild service för 130124 x Den enskilde har 130819 
vuxna eller annan särskilt tackat nej till erbjudande om 
anpassad bostad för vuxna 9.9 bostad med särskild service 
LSS men valt att stå kvar i kön. 

5. Bostad med särskild service för 131008 x Ledig bostad saknas för 
vuxna eller annan särskilt närvarande. 
anpassad bostad for vuxna 9.9 
LSS 

6. Kontaktperson 131205 x Beslutet verkställdes 140324 
och var då äldre än tre 
månader gammalt varför det 
redovisas som ej verkställt 
kvartal I 2014. 

7. Kontaktfamilj 131024 x Vårdnadshavaren har varit 
okontaktbar varför tilltänkt 
kontaktfamilj inte kunnat 
anlitas. 

8. Kontaktfamilj 131024 x Vårdnadshavaren har, vid ett 
flertal tillfallen, varit 
okontaktbar varför 
inplanerade träffar med 
tilltänkt kontaktfamilj har fått 
ställas in. 

9. Familjehem 131029 x Den enskilda och hennes 
vårdnadshavare har 140404 
tackat ja till erbjudande om 
familjehem i annan kommun. 
Flytten planeras ske så snart 
skolgången är ordnad. 

10. Behandlingshem 131211 x Ansvarsförbindelse har 
upprättats med kontraktsvård, 
Frivården. Beslutet kan inte 
verkställas förrän efter 
villkorlig frigivning. 



Beslutsunderlag 
Omsorgsf<irvaltningens tjänsteutlåtande 2014-04-14 
Kvartalsrapport samt individrapporter avseende kvartall 2014 

Kommunfullmäktige föreslås 

att ta rapporten till protokollet 

Enligt Omsorgsnämndens och Socialnämndens uppdrag: 
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Interpellation till kommunstyrelsens ordförande tillika ordförande för 
Karlshamns kommuns moderbolag: Sven-Åke Svensson (S) 

l media uppmärksammas det att Norrköpings kommun säljer fastigheter utanför den öppna 

marknaden. Istället har de själva värderat fastigheterna och sålt till utvalda fastighetsbolag. 

Min absoluta mening är att fastigheter och annan egendom av betydande värde som ägs av 

kommunen eller kommunalt aktiebolag skall säljas på den öppna marknaden. 

Dels för att vi då kan vara så säkra som möjlighet på att kommunen eller bolaget får ut det riktiga 

marknadsvärdet för det man säljer och dels för att vi på så sätt kan få hit nya och fler företag som 

kan etablera sig i vår fina kommun. 

Genom denna interpellation vill jag försäkra mig om att Karlshamns kommun och dess bolag som i 

själva verket ägs av invånarna, får ut det verkliga marknadsvärdet vid samtliga försäljningar av 

betydande värde och att försäljningarna sker så öppet som det bara går, så att så många som möjligt 

kan va ra med att lägga bud. 

Jag är givetvis positiv till att kommunen och dess bolag både köper och säljer, fastigheter, mark och 

egendom i rimlig omfattning och denna interpellation får på inget vis förstås på så sätt att 

försäljningar och köp minskar pga. interpellationen. 

• Kan kommunalrådet redogöra ifall han delar min uppfattning. 

• l annat fall så detaljerat som möjligt redogöra för hur han tänker om han inte delar min 

uppfattning 

Marco Paulsson 

Gruppledare (M) 



Motion 

Till kommunfullmäktige i Karlshamns kommun 

Lärlingsklausuler vid upphandling av kommunala projekt 

Karlshamns kommun och dess bolag skulle vid upphandling av 
kommunala projekt kunna införa lärlingsklausuler för att hjälpa till att 
minska arbetslösheten för våra ungdomar med gymnasiala 
lärlingsutbildningar och som därmed också snabbare skulle få sina 
lärlingsbevis. 

Vi har varit i kontakt med Karlskrona kommun, som 2012 infört sådana 
lärlingsklausuler, där så varit möjligt. 

Det skulle kännas bra om några av våra lärlingsutbildade ungdomar 
genom kommunens försorg kunde beredas plats att komma ut i 
arbetslivet. 

Mot denna bakgrund föreslås 

att kommunen och dess bolag inför lärlingsklausuler vid 
upphandling av kommunala projekt, där så är möjligt. 

Karlshamn 2014-04-24 
Miljöpartiet, Karlshamn 

Gun Hedlund Anders Englesson 
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