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30 Interpellation om kommunens projekt 



miljöpartiet de gröna Q 

Interpellation 

till kommunstyrelsens ordförande i Karlshamns kommun 

Angående kommunens projekt 

Karlshamns kommun har under lång tid gett sig in i olika BU-projekt utan att först undersöka i vilken 

grad dessa skulle kunna gynna kommunens medborgare. Det har inte ställts några villkor och resultatet 
har inte kontrollerats. 

En nyligen offentliggjord revisionsrapport visar på allvarliga brister i styrning och uppfdljning av 

åtminstone ett av dessa projekt. Till exempel saknas dokumentation av politiska beslut, om de ens 

funnits, för projektet Xovation som för kommunens del innebar kostnader i form av arbetstid 
motsvarande åtskilliga miljoner kronor. 

Enligt revisorernas bedömning av projektbeskrivningen för Xovation var det huvudsakliga syftet med 

projekt att utveckla e-tjänster. Kanske hade sådana kunnat innebära viss förbättring får 

kommuninvånarna., men av detta blev intet. Istället ändrades projektets inriktning, utan politiska 

beslut, från utveckling av e-tjänster till anviindning av sociala medier som till exempel facebook. 

Snudd på bedrägeri, skulle man närmast kunna säga. 

Kommunfullmäktige har ansvaret för kommunens skattemedel men har i detta fall inte ens blivit 
tillfrågad. Som en följd av det har heller ingen återrapportering skett. Inte heller har det meddelats om 
ändring av ett av projektens huvudsyfte. 
Som jag ser det har kommuninvånarna blivit lurade på många miljoner kronor som annars skulle ha 
kunnat användas till en massa verkliga nyttigheter för kommunens medborgare. 

Det kan i vilket fall som helst inte vara rimligt att kommunen anslår pengar till projekt utan att vare 
sig forst undersöka kommunnytta eller tillförsäkra sig kontroll över projektens inriktning, utveckling 
och opartisk utvärdering. 

Anser kommunalrådet att det inte spelar någon roll om ett projekt fårbrukar kommunala medel utan att 
ens sträva efter att uppnå uppsatt mål? 

Tänker du som kommunens enda heltidspolitiker låta detta bero, eller kommer du att se till att 
det får konsekvenser i syfte att förhindra en upprepning. Med andra ord förbättrad 
demokratisk beslutsprocess, bättre kontroll och bättre återrapportering? 
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