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Karlshamns KALLELSE Sida 1(1) 
kommun Kommunfullmäktige  
 2022-04-04  
 

Dagordning 
 
Nr Ärende 
1.  Val av justerare 
2.  Fastställande av dagordning 
3.  Besked om ny ersättare i kommunfullmäktige - Peter Berggren (SD) 
4.  Begäran om utträde ur Räddningstjänsten Västra Blekinge 
5.  Överföring av budgetmedel för pågående investeringar 2021 
6.  Investeringsbehov personbilar 
7.  Instruktion till ombud vid årsstämma i Karlshamnsbostäder AB 
8.  Instruktion till ombud vid årsstämmor i Karlshamn Energi AB, Karlshamn 

Energi Elförsäljning AB och Karlshamn Energi Vatten AB 
9.  Instruktion till ombud vid årsstämma i Karlshamnsfastigheter AB 
10.  Instruktion till ombud vid årsstämmor i Karlshamns Hamn AB och 

Karlshamn Kombiterminal AB 
11.  Instruktion till ombud vid årsstämma i Stadsvapnet i Karlshamn AB 
12.  Instruktion till ombud vid bolagsstämma i Kreativum i Blekinge AB 
13.  Avveckling av vänortssamarbetet med Svetly 
14.  Motion om anpassade arbetsmetoder för särbegåvade elever i 

grundskolan - Björn T Nurhadi (SD) och Margaretha Lennartsson (SD) 
15.  Sammanställning över kommunfullmäktiges obesvarade motioner april 

2022 
16.  Redovisning av Karlshamnsförslag 2022 
17.  Rapport över ej verkställda gynnande beslut inom Socialnämndens 

verksamhetsområde år 2022, kvartal 4 2021 - socialtjänsten 
18.  Rapport över ej verkställda gynnande beslut inom Socialnämndens 

verksamhetsområde år 2022, kvartal 4 2021 - omsorgen 
19.  Avsägelse från uppdraget som ledamot i styrelsen för Västblekinge Miljö 

AB - Bert-Inge Storck (S) 
20.  Avsägelse från uppdraget som styrelseledamot i Karlshamns Hamn AB - 

Bert-Inge Storck (S) 
21.  Avsägelse från uppdraget som styrelseledamot i Karlshamns 

Kombiterminal AB - Bert-Inge Storck (S) 
22.  Avsägelse från uppdraget som ersättare i socialnämnden - Billy Månsson 

(S) 
23.  Entledigande från uppdraget som ledamot och förste vice ordförande i 

valnämnden - Kristofer Borvall (MP) 
24.  Entledigande från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige - Helena 

Olofsson (V) 
25.  Handlingar för kännedom april 2022 
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Val av justerare /

Fastställande av dagordning /



Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 
kommun 2022-03-24 Dnr: 2018/3268 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2022-04-04  
 
 
Besked om ny ersättare i kommunfullmäktige - Peter Berggren (SD) 
 
Förslag till beslut 
 
att lägga beskedet till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
 
Länsstyrelsen i Blekinge utser från och med den 21 mars 2022 till och med den 14 
oktober 2022 Peter Berggren (SD) till ersättare i kommunfullmäktige efter Britt Karlsson 
(SD). 
 
Beslutsunderlag 
 
Länsstyrelsens beslut 2022-03-21 
 
Beslutet skickas till 
 
 
Utredare Anna Persson  
Lönehandläggare Cecilia Thomasson  
Lönehandläggare, Stefan Mandelberg  
Matrikeln  
Hemsidan 
IT-enheten 
 
 
 
 
 
Herman Persson 
Nämndsekreterare
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att begära utträde ur Räddningstjänsten Västra Blekinge.  
 
Sammanfattning 
 
Kommunalförbundet Räddningstjänsten Västra Blekinge har bildats av Karlshamns 
kommun, Olofströms kommun och Sölvesborgs kommun. Kommunalförbundet har 
bildats på obestämd tid. Varje medlem har rätt att begära utträde ur 
kommunalförbundet. Enligt förbundsordningen ska utträde begäras senast 1 juli och 
uppsägningstiden är tre år räknat från årsskiftet efter uppsägningen.  
 
Grunden för begäran om utträde är beslutet om att lämna avsiktsförklaring avseende 
arbetsprocess gällande förstudiearbete för eventuellt bildande av gemensamt 
kommunalförbund för räddningstjänst för kommunerna Karlshamn, Karlskrona, Lessebo, 
Olofström, Ronneby, Sölvesborg, Tingsryd och Uppvidinge.  
 
I avsiktsförklaringen anges att ett nytt kommunalförbund beräknas bildas någon gång 
under perioden 1 januari 2024 – 1 januari 2025.  
 
Vad som närmare gäller vid utträde ur kommunalförbundet Räddningstjänsten Västra 
Blekinge framgår av förbundsordningen.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-02-23 
Förbundsordning för Räddningstjänsten Västra Blekinge 
 
Beslutet skickas till 
 
Räddningstjänsten Västra Blekinge 
Olofströms kommun 
Sölvesborgs kommun 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att begära utträde ur Räddningstjänsten Västra Blekinge.  
 
Sammanfattning 
 
Kommunalförbundet Räddningstjänsten Västra Blekinge har bildats av Karlshamns 
kommun, Olofströms kommun och Sölvesborgs kommun. Kommunalförbundet har 
bildats på obestämd tid. Varje medlem har rätt att begära utträde ur 
kommunalförbundet. Enligt förbundsordningen ska utträde begäras senast 1 juli och 
uppsägningstiden är tre år räknat från årsskiftet efter uppsägningen.  
 
Grunden för begäran om utträde är beslutet om att lämna avsiktsförklaring avseende 
arbetsprocess gällande förstudiearbete för eventuellt bildande av gemensamt 
kommunalförbund för räddningstjänst för kommunerna Karlshamn, Karlskrona, Lessebo, 
Olofström, Ronneby, Sölvesborg, Tingsryd och Uppvidinge.  
 
I avsiktsförklaringen anges att ett nytt kommunalförbund beräknas bildas någon gång 
under perioden 1 januari 2024 – 1 januari 2025.  
 
Vad som närmare gäller vid utträde ur kommunalförbundet Räddningstjänsten Västra 
Blekinge framgår av förbundsordningen.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-02-23 
Förbundsordning för Räddningstjänsten Västra Blekinge 
 
Yrkanden 
 
Magnus Gärdebring (M) yrkar bifall till liggande förslag.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att arbetsutskottet beslutat i 
enlighet med liggande förslag.  
 
Beslutet skickas till 
 
Räddningstjänsten Västra Blekinge 
Olofströms kommun 
Sölvesborgs kommun 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 
kommun 2022-02-23 Dnr: 2022/652 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-01 88 
Kommunstyrelsen 2022-03-22 63 
Kommunfullmäktige 2022-04-04  
 
 
Begäran om utträde ur Räddningstjänsten Västra Blekinge 
 
Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att begära utträde ur Räddningstjänsten Västra Blekinge.  
 
Sammanfattning 
 
Kommunalförbundet Räddningstjänsten Västra Blekinge har bildats av Karlshamns 
kommun, Olofströms kommun och Sölvesborgs kommun. Kommunalförbundet har 
bildats på obestämd tid. Varje medlem har rätt att begära utträde ur 
kommunalförbundet. Enligt förbundsordningen ska utträde begäras senast 1 juli och 
uppsägningstiden är tre år räknat från årsskiftet efter uppsägningen.  
 
Grunden för begäran om utträde är beslutet om att lämna avsiktsförklaring avseende 
arbetsprocess gällande förstudiearbete för eventuellt bildande av gemensamt 
kommunalförbund för räddningstjänst för kommunerna Karlshamn, Karlskrona, Lessebo, 
Olofström, Ronneby, Sölvesborg, Tingsryd och Uppvidinge.  
 
I avsiktsförklaringen anges att ett nytt kommunalförbund beräknas bildas någon gång 
under perioden 1 januari 2024 – 1 januari 2025.  
 
Vad som närmare gäller vid utträde ur kommunalförbundet Räddningstjänsten Västra 
Blekinge framgår av förbundsordningen.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-02-23 
Förbundsordning för Räddningstjänsten Västra Blekinge 
Protokollsutdrag KS § 62/2022 Avsiktsförklaring bildande av nytt 
räddningstjänstförbund 
Processplan avsiktsförklaring för arbetsprocess 20220202 
Räddningstjänst Avsiktsförklaring arbetsprocess ev bildande gemensamt 
kommunalförbund åtta kommuner 20220217 
 
Beslutet skickas till 
 
Räddningstjänsten Västra Blekinge 
Olofströms kommun 
Sölvesborgs kommun 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 
 2022-02-23 Dnr: 2022/652 

 

 
 
Daniel Wäppling 
Kommundirektör/Förvaltningschef
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Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli 

Godkänd av: NYA KF § 67, 2006-12-11 

Justerad: KF § 64, 2007-04-02, KF § 8, 2012-02-06, KF § 88, 2014-06-16, KF § 158, 2016-12-19 

 
 
 
 
 

 

FÖRFATTNINGSSAMLING 

Förbundsordning för 
Räddningstjänsten Västra 
Blekinge 

 
 

 
Förbundsordning för Räddningstjänsten 
Västra Blekinge med reglemente för 
direktionen 
Förbundet är ombildat 1 januari 2002. 
 

 
 
Medlemmar namn och säte 
 
§ 1 
 
Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Västra Blekinge och det har sitt säte i 
Karlshamn. Medlemmar i kommunalförbundet är Karlshamns, Olofströms och Sölvesborgs 
kommuner. 
 

Ändamål 
 
§ 2 
 
Räddningstjänsten Västra Blekinge skall hålla en för medlemskommunerna gemensam 
räddningstjänst, som enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor åvilar var och en av 
medlemskommunerna. Räddningstjänsten Västra Blekinge ansvarar för olycksförebyggande och 
skadeavhjälpande arbete inom verksamhetsområdet skydd mot olyckor som kan föranleda 
räddningsinsats. Verksamheten regleras i ett för kommunerna gemensamt handlingsprogram. 
 

Räddningstjänsten Västra Blekinge är den nämnd som anges i lagen (2003:778) om skydd mot 
olyckor och lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. 

 

Räddningstjänsten Västra Blekinge ansvarar också för medlemskommunernas  rättigheter och 
skyldigheter enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. 

 

Räddningstjänsten Västra Blekinge ansvarar också för att fullgöra medlemskommunernas ansvar för 
enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga 

11



Karlshamns kommun 

FÖRFATTNINGSSAMLING 

Förbundsordning för Räddnings- 

tjänsten Västra Blekinge 

 

 

 

2

kemikalieolyckor. Detta gäller dock inte medlemskommunernas ansvar såvitt avser miljö- och 
hälsoskyddsfrågor inom ramen för nämnda lag. 
 
Verksamheten regleras i ett för kommunerna gemensamt handlingsprogram. 
 
Räddningstjänsten Västra Blekinge kan i övrigt åtaga sig uppgifter i nära anslutning till dess 
kompetensenliga verksamhet. Dessa verksamheter bör finansieras genom avgifter eller ersättningar 
från beställaren. 

 
Förbundsdirektion, ledamöter och beslutförhet 
 
§ 3 
 
Räddningstjänsten Västra Blekinge är ett kommunalförbund med förbundsdirektion, som tillika är 
förbundsstyrelse. Direktionen får inrätta de utskott som den finner lämpligt. För direktionen gäller 
reglemente som medlemskommunerna fattar samstämmiga beslut om. 
 
Direktionen består av nio ledamöter med nio personliga ersättare, varav varje medlemskommun 
utser tre ledamöter och tre ersättare. Direktionen utser för varje mandatperiod en ordförande och två 
vice ordförande bland sina ledamöter. Ordförande skall utses från Karlshamns kommun och förste 
vice ordförande ska utses bland ledamöterna från Sölvesborg och andre-vice ordförande från 
Olofström. 
 
Mandatperioden för ledamot och ersättare är fyra år räknat från den 1 januari året efter då allmänna 
val till fullmäktige ägt rum i hela landet. 
 
För samtliga beslut skall enkel majoritet krävas, samt att minst fem ledamöter är närvarande. 
Beslut om handlingsprogram för räddningstjänsten enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor 
fattas av direktionen. Före beslut om viktigare förändringar i handlingsprogrammet eller andra 
beslut av principiell eller strategisk betydelse ska samråd ske med samtliga medlemskommuner. 
 
Respektive medlemskommuns kommunstyrelseordförande, eller av denne utsedd ersättare, 
har närvaro- och yttranderätt i direktionen. 
 
Ärenden i direktionen får väckas av 
- ledamot i direktionen 
- medlemskommun genom framställan av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen samt 
- organ under direktionen om direktionen har medgett sådan rätt 
 
Direktionen skall inom hela verksamhetsområdet fatta beslut om taxor och avgifter för tjänster som 
förbundet inte författningsenligt skall tillhandahålla utan avgift. 
 

Revisorer 
 
§ 4 
 
Räddningstjänsten Västra Blekinge skall revideras av två revisorer som utses av Sölvesborgs 
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Karlshamns kommun 

FÖRFATTNINGSSAMLING 

Förbundsordning för Räddnings- 

tjänsten Västra Blekinge 

 

 

 

3

kommuns fullmäktige, efter samråd med och nominering från de övriga medlemskommunerna. 
Revisor skall inte utses från ordförandekommunen. 
 
Revisionsberättelsen avges till samtliga medlemskommuners fullmäktige. Varje fullmäktige skall 
besluta om ansvarsfrihet för direktionen i dess helhet. Mandatperioden för revisorer är fyra år räknat 
från den 1 januari året efter det då allmänna val till fullmäktige ägt rum i hela landet. 

 
Protokoll och kungörelser 
 
§ 5 
 
Tillkännagivande av Räddningstjänsten Västra Blekinges justerade protokoll och kungörelser skall 
ske på förbundets anslagstavla och hemsida. Kungörelse om sammanträde vid vilket budgeten skall 
upprättas skall dessutom anslås på medlemskommunernas anslagstavlor samt annonseras i lokal 
dagspress. 
 
Kostnadstäckning och andel i tillgångar eller skulder 
 
§ 6 
 
Kostnaden för Räddningstjänsten Västra Blekinges verksamhet som inte täcks på annat sätt erläggs 
genom avgift från medlemskommunerna. Kostnaderna skall fördelas mellan medlemskommunerna 
så att Karlshamns kommun svarar för 57,8 %, Olofströms kommun för 17,3 % och Sölvesborgs 
kommun för 24,9 % av den totala avgiften om inte annat avtalas mellan medlemskommunerna. 
 
Samma fördelning skall ske för borgen eller andra förbindelser som medlemskommunerna ingår för 
kommunalförbundet. 
 
Räddningstjänsten Västra Blekinges medlemmar har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar 
och skulder i proportion till vad medlemskommunerna tillskjutit till verksamheten, se 
kostnadstäckning ovan. Räddningstjänsten Västra Blekinge får upptaga lån till totalt 15 miljoner 
kronor, men får inte gå i borgen eller teckna andra ansvarsförbindelser utan medlemskommunernas 
godkännande. 
 
Nu angivna fördelningsgrunder skall även tillämpas vid skifte av kommunalförbundets behållna 
tillgångar och skulder som föranletts av förbundets likvidation. 
 

Budget och budgetprocess 
 
§ 7 
 
Direktionen skall årligen upprätta budget för nästkommande år och en plan för de två därpå 
följande  åren. Senast den 31 maj skall samråd med respektive medlemskommun om budgetramarna 
ske. Senast den 30 juni skall medlemskommunerna ha beslutat om medlemsavgift. Senast den 31 
oktober, om inte synnerliga skäl föreligger, skall direktionen fatta beslut om budgeten. 
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Karlshamns kommun 

FÖRFATTNINGSSAMLING 

Förbundsordning för Räddnings- 

tjänsten Västra Blekinge 

 

 

 

4

Årsredovisning skall godkännas av direktionen och lämnas till medlemskommunernas fullmäktige 
för beslut om ansvarsfrihet senast 1 mars året efter det år som redovisningen avser. 
 
Budgetsammanträde skall vara offentligt och kungöras enligt förbundsordningen § 5. 

 
Arvoden 
 
§ 8 
 
Karlshamns kommun beslutar om ekonomiska ersättningar och övriga förmåner för direktionen och 
dess förtroendevalda. 
 
Direktionen beslutar om ekonomiska ersättningar och övriga förmåner till förtroendevalda i de 
utskott som direktionen inrättar enligt § 3. 
 
Samråd skall ske mellan medlemskommunerna inom samarbetet Blekinge Väst innan förändring av 
Karlshamns kommuns regler för ekonomiska ersättningar och övriga förmåner till förtroendevalda 
görs, vilka påverkar aktuellt förbund. 
 

Ändringar i förbundsordningen  
 
§ 9 
 
Kommunalförbundet är ombildat från och med 1 januari 2002. 
 
Förbundsordningen ändras efter samstämmiga beslut i varje medlemskommuns fullmäktige. 
 

Medlemskommunernas insyn 
 
§ 10 
 
Medlemskommunerna har rätt till insyn i förbundet. Denna befogenhet utövas av kommunstyrelsen 
i respektive medlemskommun. 
 

Tvister 
 
§ 11 
 
Tvist mellan medlemskommunerna angående detta förbund samt mellan medlemskommun och 
förbundet skall avgöras enligt svensk lag om skiljemannaförfarande. 

 
Utträde 
 
§ 12 
 
Kommunalförbundet är bildat på obestämd tid. Medlemskommun har rätt att begära utträde 
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Karlshamns kommun 

FÖRFATTNINGSSAMLING 

Förbundsordning för Räddnings- 

tjänsten Västra Blekinge 
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ur Räddningstjänsten Västra Blekinge. Uppsägningen skall ske senast den 1 juli och 
uppsägningstiden är tre år räknat från årsskiftet efter uppsägningen. 
 
Vid utträde ur Räddningstjänsten Västra Blekinge skall reglering av de ekonomiska 
mellanhavanden mellan förbundet och den utträdande medlemskommunen bestämmas utifrån 
andelarna i § 6. All materiel skall av oberoende värderingsman värderas och delas ut till 
den utträdande kommunen i proportion enligt § 6, alternativt omvandlas till likvida medel. 
Den utträdande kommunen övertar den personal som tillhör den egna kommunen. Övrig 
personal, dvs. de som arbetar åt alla kommunerna, övertas med andel enligt § 6. 
 
När medlemskommun utträtt ur Räddningstjänsten Västra Blekinge upphör medlemmens ansvar för 
förbundets skulder om inte annat har överenskommits mellan den utträdande medlemmen och de 
kvarvarande medlemskommunerna. Vid utträdet skall de kvarvarande medlemskommunerna antaga 
de förändringar i förbundsordningen som föranletts av utträdet. 
 

Likvidation och upplösning 
 
§ 13 
 
Om medlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för utträde när uppsägningstiden i § 12 är till 
ända skall Räddningstjänsten Västra Blekinge omedelbart träda i likvidation. 
 
Förbundet skall också träda i likvidation om mer än hälften av medlemskommunerna genom 
samstämmiga beslut i respektive fullmäktige fattat beslut härom. 
 
Likvidationen skall verkställas av direktionen i egenskap av likvidator. 
 
Vid skifte av förbundets tillgångar och skulder i anledning av likvidation skall den i § 6 angivna 
fördelningsgrunden gälla. När förbundet trätt i likvidation skall dess egendom i den mån det behövs 
för likvidationen förvandlas till likvida medel genom försäljning eller på annat lämpligt sätt. 
Verksamheten får fortsätta tillfälligtvis om det behövs för en ändamålsenlig avveckling. 
Verksamheten måste då bedrivas på ett sådan sätt att utträde inte försvåras för någon av parterna av 
ekonomiska skäl i form av tillkommande investeringsbehov, med syfte att parterna efter ett utträde 
skall kunna upprätthålla erforderlig beredskaps- och säkerhetsnivå. 
 
När direktionen fullgjort sitt uppdrag som likvidator skall direktionen avge en slutredovisning för 
sin förvaltning. Redovisningen sker i form av en förvaltningsberättelse som rör likvidationen i sin 
helhet med en redovisning för skiftet av behållna tillgångar. Till berättelsen skall fogas 
redovisningshandlingar för hela likvidationen. När sen och redovisningshandlingarna delgetts 
samtliga medlemskommuner är Räddningstjänsten Västra Blekinge upplöst. 

 
En medlemskommun som inte är nöjd med redovisningen eller det skifte som förrättas av 
direktionen får väcka talan om detta mot de övriga medlemskommunerna inom ett år från det då 
slutredovisningen delgavs medlemskommunen. Om det framkommer någon tillgång för 
Räddningstjänsten Västra Blekinge efter dess upplösning eller om talan väcks mot förbundet eller 
om det på annat sätt uppkommer behov av ytterligare likvidationsåtgärd skall likvidationen 
fortsättas. 
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FÖRFATTNINGSSAMLING 

Förbundsordning för Räddnings- 

tjänsten Västra Blekinge 
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När likvidationsuppdraget är fullföljt skall Karlshamns kommun överta vården av de handlingar 
som tillhört Räddningstjänsten Västra Blekinge.  
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FÖRFATTNINGSSAMLING 

Förbundsordning för Räddnings- 

tjänsten Västra Blekinge 

 

 

 

7

Bilaga 
 
 
 

Reglemente för direktionen i Räddningstjänsten 
Västra Blekinge 
 

Allmänt 
 
Direktionen ska 
 
− samordna verksamheten samt samarbeta med andra kommuner eller kommunalförbund och med 

andra som berörs samt utnyttja varandras resurser. 
 
− tillsätta förbundschef. 
 
− ansvara för att ett handlingsprogram för förebyggande åtgärder och räddningstjänst upprättas 

enligt 3 kap. 3 och 8 §§ lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. 
 
− sluta avtal för förbundets räkning om närliggande verksamhetsområden. 
 
− årligen upprätta verksamhetsplaner för hela verksamhetsområdet. 
 

Stöd till enskilda 
 
Inom området stöd till enskilda ska direktionen  
 
− hantera de skriftliga redogörelserna för brandskyddet som ägare och nyttjanderättsinnehavare för 

vissa anläggningar är skyldiga att upprätta och inlämna. 
 
− hantera underrättelse från anläggningar med farlig verksamhet vid utsläpp av giftiga eller skadliga 

ämnen om utsläppet, eller om det föreligger överhängande fara för utsläpp, påkallar särskilda 
åtgärder till skydd för allmänheten. 

 
− se till att åtgärder vidtas för att förebygga bränder och skador till följd av bränder för att skydda 

människors liv och hälsa samt egendom och miljö samt utan att andras ansvar inskränks, 
 
− verka för att åstadkomma andra olycksförebyggande åtgärder än de som finns angivna i 
    lagstiftningen. 
 
− utöva tillsyn enlig 5 kap.1 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor inom medlemskommunernas 

område. 
 
− samverka med länsstyrelsen då de påkallar samråd kring vilka anläggningar med farlig 

verksamhet som omfattas av 2 kap. 4 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor. 
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− hantera information om olyckor som kan orsaka allvarliga skador på människor eller i miljön 
enligt 2 kap. 4 § förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor. 

 
− vid behov meddela föreskrifter om förbud helt eller delvis mot eldning utomhus samt om 

liknande förebyggande åtgärder mot brand. 
 
− fatta beslut om kompetens för den personal som utför förebyggande verksamhet samt utövar 

tillsyn. 
 
− fatta beslut om taxa för tillsynsbesök. 
 
− ansvara för att genom rådgivning, information och på annat sätt underlätta för den enskilde att 

fullgöra sina skyldigheter enligt lagen om skydd mot olyckor. 
 
- inom ramen för kommunernas ansvar enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva 

varor pröva frågor om tillstånd att hantera brandfarliga varor. 
 
inom ramen för kommunernas ansvar enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva 

varor pröva frågor om tillstånd att hantera och överföra explosiva varor. 
 
- inom ramen för kommunernas ansvar enligt lagen (2010: l 011) om brandfarliga och 

explosiva varor pröva frågor om godkännande av den som söker tillstånd och dess 
föreståndare. 

 
-utöva tillsyn enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor 
 
 
-utöva tillsyn enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor 
 
 
-besluta om taxa för tillsyn enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor 
 
- besluta om taxa för tillsyn och prövning av tillstånd enligt lagen (20 l 0:1011) om 

brandfarliga och explosiva varor 
 
- besluta att hantering av brandfarliga och explosiva varor inte får påbörjas innan de 

anordningar och anläggningar som ska användas för hanteringen har avsynats. 
 
- enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga 

kemikalieolyckor ansvara för att personer som löper risk att påverkas av en allvarlig 
kemikalieolycka vid en verksamhet som omfattas av kravet på en säkerhetsrapport informeras. 

 
-enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvar- liga 

kemikalieolyckor ansvara för att samråda med verksamhetsutövare om den interna planen för 
räddningsinsats. 

 
- enligt förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor fatta beslut om kommunens plan för 

räddningsinsats för verksamheter som omfattas av kravet på säkerhetsrapport enligt lagen 
(1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvar- liga 
kemikalieolyckor. 
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-underhålla och driva räddningstjänstens ledningscentraler. 
 
-tillsammans med Miljöförbundet Blekinge Väst tillse att mätning av bakgrundsstrålning utförs. 
 
 

Insatser vid oönskade händelser 
 
Inom området insatser vid oönskade händelser ska direktionen  
 
− ansvara för att allmänheten informeras om vilken förmåga att utföra räddningsinsatser som finns 

samt lämna upplysningar till allmänheten om hur varning och information till allmänheten sker 
vid allvarliga olyckor. 

 
− ansvara för räddningstjänst inom medlemskommunernas geografiska område. 
 
− fatta beslut om kompetens för den personal som leder, genomför och följer upp räddningsinsatser. 
 
− bland de tjänstepliktiga bosatta i medlemskommunerna ta ut lämpliga personer för att ingå i 

räddningsvärn. 
 
− ansvar för att det finns anordningar för alarmering av den kommunala räddningstjänsten. 
 
− hantera förfrågningar från anläggningar med farlig verksamhet att använda de 

varningsanordningar som installerats enligt bestämmelserna i 7 kap. 1 § lagen (1994:1720) om 
civilt försvar. 

 

Analys och utredning 
 
Inom området analys och utredning ska direktionen 
 
− ansvara för att olyckan undersöks, när räddningsinsatsen är avslutad, för att i skälig omfattning 

klarlägga orsakerna till olyckan, olycksförloppet och hur insatsen har genomförts. 
 
− vid behov biträda vid utredning som polismyndighet eller någon annan myndighet gör med 

anledning av en olycka. 
 

Sotningsverksamheten 
 
Inom sotningsverksamheten ska direktionen  
 
− tillsätta skorstensfejarmästare. 
 
− ansvara för att rengöring (sotning) sker av de anordningar som omfattas av rengöringsplikt. 
 
− hantera ansökningar från fastighetsägare som avser att rengöra anordningar i den egna fastigheten 

eller låta någon annan utföra rengöringen. 
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− ansvara för att det som ska rengöras även kontrolleras från brandskyddssynpunkt 
   (brandskyddskontroll). 
 
− fatta beslut om taxa för rengöring och brandskyddskontroll. 
 
− i förekommande fall ge den som utför brandskyddskontroll, utan att vara tjänsteman i kommunen, 

befogenhet att på direktionens vägnar meddela nödvändiga förelägganden och förbud. 
 
− meddela föreskrifter om hur ofta rengöring (sotning) skall ske. 
 
− i förekommande fall besluta om brandskyddskontroll i särskilda fall. 
_____ 
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Plats och tid Rådhussalen, klockan 13:30 – 17:45 (ajournering klockan 14:55 – 15:15)  

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

Tjänstgörande 
ersättare 

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

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

 

Närvarande 
ersättare 

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

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

 

Paragrafer 40-83  

Utses att justera Ida Larsson (S) 

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

Beslutsdatum: 2022-03-22 

Tillkännages fr.o.m: 2022-03-24 

Tillkännages t.o.m: 2022-03-24 

Protokollet förvaras: Rådhuset 

_____________________________________________________________________ 
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§ 62 Avsiktsförklaring bildande av nytt räddningstjänstförbund 2021/976 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att anta förslag till avsiktsförklaring avseende arbetsprocess gällande förstudiearbete 
eventuellt bildande av gemensamt kommunalförbund för räddningstjänst för 
kommunerna Karlshamn, Karlskrona, Lessebo, Olofström, Ronneby, Sölvesborg, 
Tingsryd och Uppvidinge. 
 
Sammanfattning 
 
Överläggning mellan kommunstyrelsernas ordförande i kommunerna Karlshamn, 
Karlskrona, Lessebo, Olofström, Ronneby, Sölvesborg, Tingsryd och Uppvidinge 
utmynnade i förslag att genomföra en förstudie med syfte att belysa förutsättningarna för 
ett gemensamt kommunalförbund för räddningstjänst med inriktningen att ett sådant 
kommunalförbund i så fall skulle kunna bildas från och med nästa mandatperiod, det vill 
säga från 2023-01-01. 
 
Missiv arbetades fram under våren 2021 att utgöra beslutsunderlag i samtliga aktuella 
kommuner. Under perioden april – juni 2021 beslutade samtliga parter huvudsakligen i 
enlighet med den missivtext som förelåg med den sammanfattande innebörden att 
genomföra en förstudie med syfte att belysa förutsättningarna för ett gemensamt 
kommunalförbund för räddningstjänst. En tydlig skillnad föreligger dock mellan 
kommunernas olika beslut. En del kommuner har fattat inriktningsbeslut om att ett 
gemensamt kommunalförbund för räddningstjänst ska kunna bildas fr.o.m. 2023-01-01, 
medan en del kommuners beslut saknar inriktningsbeslut med tillhörande datum om 
bildande av gemensamt kommunalförbund. Kommunernas olika beslut bedöms 
väsentligen påverka förutsättningarna att bedriva förstudiearbete. Vidare framkommer 
under utredarens dialog med de aktuella kommunerna att det är olika förväntningar på 
förstudiearbetet.  
 
Efter överläggning, gemensam för kommunstyrelsernas presidier för alla 
partskommuner i egenskap av s.k. förstudieägare och med viss komplettering, januari - 
februari 2022 enas samtliga kommuner att låta ta fram förslag till avsiktsförklaring 
avseende arbetsprocess gällande förstudiearbete och inför eventuella beslut om 
bildande av gemensamt kommunalförbund för räddningstjänst parterna emellan.  
 
Syftet med avsiktsförklaringen är att beskriva och att ingå en skriftlig överenskommelse 
mellan parterna om arbetsprocessen gällande förstudiearbete och inför eventuella 
beslut om bildande av gemensamt kommunalförbund för räddningstjänst parterna 
emellan. Genom övergripande beskrivning av arbetsprocessen ökar möjligheterna att 
processen kan präglas av trygghet, tydlighet och transparens.  
Avsiktsförklaringen omfattar tiden från och med den 1 april 2022 till och med tiden till av 
parterna eventuellt bildat gemensamt kommunalförbund för räddningstjänst, dock längst 
till och med den 1 januari 2025. 
 
De olika etapperna i arbetsprocessen beskrivs med övergripande rubriker med 
tillhörande tidsfönster delvis med specifikt angivna datum enligt bilaga 1, Processplan – 
eventuellt bildande av gemensamt kommunalförbund för räddningstjänst. När aktiviteter 
faktiskt kan komma att inträffa inom de olika tidsfönstren avgörs främst av när olika 
beslut fattas och vilka arbetsinsatser som krävs.  
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I avsiktsförklaringen anges olika så kallade milstolpar för eventuellt bildande av 
gemensamt kommunalförbund för räddningstjänst som följer: 
 

 Förstudie presenteras december 2022 
 Beslut om avsiktsförklaring om bildande av förbund mars – augusti 2023  
 Beslut om bildande av förbund maj – december 2023.  
 Nytt förbund bildas någon gång under perioden 1 januari 2024 – 1 januari 2025.  

 
Förstudien ska belysa förutsättningarna för att genom ett för parterna gemensamt 
kommunalförbund för räddningstjänst  

 stärka räddningstjänstens operativa förmåga och förbättra uthålligheten,  
 förbättra möjligheterna till olycksförebyggande arbete,  
 förbättra möjligheterna till utbildning och fortbildning i verksamheten,  
 kostnadseffektivisera verksamheten,  
 säkra framtida kompetensförsörjning och  
 skapa karriärvägar för medarbetare.  

 
Förstudien ska omfatta både nulägesbeskrivning av den befintliga verksamheten i de tre 
kommunalförbunden och beskrivning av möjlig kommande verksamhet gemensam för 
de åtta kommunernas räddningstjänst. Parternas, i ett nytt gemensamt förbund, 
samlade ansvar för räddningstjänst utgör alltså ett i förväg givet organisatoriskt och 
geografiskt område.  
 
Förstudien omfattar således inte beskrivning av möjlig kommande verksamhet med olika 
kommun-/förbundskonstellationer.  
 
Dock ska vid beskrivning av framtida gemensamt förbundsbildande för räddningstjänst 
belysas förutsättningar och konsekvenser om någon eller några av de åtta 
partskommunerna ges möjlighet att välja olika tidpunkter för medlemskap i det nya 
gemensamma kommunalförbundet. 
 
Genomförande av förstudien sker via Ronneby kommun. Arbete genomförs i samråd 
och dialog med övriga kommuner som också åtar sig, att utefter behov, bidra med 
underlag mm till förstudien. Ronneby kommuns kostnader för förstudiearbetet fördelas 
mellan parterna efter principen kostnad/invånare.  
 
Arbetsprocessen leds av, av Ronneby kommun, utsedd utredare. Utredaren ska arbeta 
efter den inriktning som avsiktsförklaringen anger.  
 
En politisk styrgrupp bestående av parternas kommunstyrelseordförande utgör vid 
behov stöd till utredaren under den pågående processen. 
 
Förstudien presenteras vid ett för samtliga parter gemensamt tillfälle i december 2022. 
Bedömning 
 
Bedömning i ärendet redovisas i underlag Förslag till avsiktsförklaring avseende 
arbetsprocess gällande förstudiearbete och inför eventuellt bildande av gemensamt 
kommunalförbund för räddningstjänst för kommunerna Karlshamn, Karlskrona, Lessebo, 
Olofström, Ronneby, Sölvesborg, Tingsryd och Uppvidinge, daterat 2022-02-17. 
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Beslutsunderlag 
 
Processplan avsiktsförklaring för arbetsprocess 20220202 
Räddningstjänst Avsiktsförklaring arbetsprocess ev bildande gemensamt 
kommunalförbund åtta kommuner 20220217 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Karlskrona kommun 
Ronneby kommun 
Lessebo kommun 
Olofströms kommun 
Sölvesborgs kommun  
Tingsryds kommun 
Uppvidinge kommun 
Räddningstjänsten Västra Blekinge 
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Avsiktsförklaring  
avseende arbetsprocess gällande förstudiearbete och inför eventuellt 
bildande av gemensamt kommunalförbund för räddningstjänst för 
kommunerna Karlshamn, Karlskrona, Lessebo, Olofström, Ronneby, 
Sölvesborg, Tingsryd och Uppvidinge.  

 

Parter  

Karlshamns kommun 

Karlskrona kommun 

Lessebo kommun 

Olofströms kommun 

Ronneby kommun 

Sölvesborgs kommun 

Tingsryd kommun 

Uppvidinge kommun 

 

1. Definitioner och begrepp 

Parterna – alla de i avsiktsförklaringen representerade kommunerna 

Part – varje enskild i avsiktsförklaringen representerad kommun 

Avsiktsförklaring – skriftlig överenskommelse i vilken varje part förklarar sin avsikt 

Förstudie – avser här den utredning som genomförs för att beskriva förutsättningar att 
eventuellt bilda gemensamt kommunalförbund för räddningstjänst parterna emellan 

Förstudieägare (och tillika parter) – de kommuner som beslutat om att genomföra en 
förstudie med syfte att belysa förutsättningarna för att bilda ett gemensamt 
kommunalförbund för räddningstjänst  

Genomförandeplan – avser här plan för genomförande med aktiviteter och tidsangivelser 
att följa i det fall beslut fattats om bildande av gemensamt kommunalförbund för 
räddningstjänst för då aktuella parter 

Kommunalförbunden – utgörs här av de tre kommunalförbunden 
- Kommunalförbundet Räddningstjänsten Västra Blekinge för Karlshamns, Olofströms 

och Sölvesborgs kommuner  
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- Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge för Ronneby och Karlskrona 
kommuner och  

- Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Kronoberg för Lessebo, Tingsryds och 
Uppvidinge kommuner.  

 

2. Bakgrund 

Överläggning mellan kommunstyrelsernas ordförande i kommunerna Karlshamn, 
Karlskrona, Lessebo, Olofström, Ronneby, Sölvesborg, Tingsryd och Uppvidinge 
utmynnade i förslag att genomföra en förstudie med syfte att belysa förutsättningarna för 
ett gemensamt kommunalförbund för räddningstjänst med inriktningen att ett sådant 
kommunalförbund i så fall skulle kunna bildas från och med nästa mandatperiod dvs. från 
2023-01-01. 

Missiv arbetades fram under våren 2021 att utgöra beslutsunderlag i samtliga aktuella 
kommuner.  
Missiv:  

”Förstudie gemensamt kommunalförbund för räddningstjänsterna i Sölvesborg, Olofström, 
Karlshamn, Ronneby, Karlskrona, Tingsryd, Lessebo och Uppvidinge kommuner 

Sammanfattning 

Idag är räddningstjänst för Sölvesborgs, Olofströms och Karlshamns kommuner organiserat i 
kommunalförbundet Räddningstjänsten Västra Blekinge, Ronneby och Karlskrona kommun i 
Räddningstjänsten Östra Blekinge samt Uppvidinge, Lessebo och Tingsryds kommun i 
Räddningstjänsten Östra Kronoberg.  

Möten med kommunstyrelsens ordförande i dessa kommuner har utmynnat i förslag att genomföra 
en förstudie med syfte att belysa förutsättningarna för ett gemensamt kommunalförbund för 
räddningstjänst med inriktningen att ett sådant kommunalförbund i så fall skulle kunna bildas från 
och med nästa mandatperiod dvs. från 2023-01-01. 

Förstudien ska belysa förutsättningarna för att genom ett gemensamt kommunalförbund för 
räddningstjänst 

- stärka räddningstjänstens operativa förmåga och förbättra uthålligheten,  
- förbättra möjligheterna till olycksförebyggande arbete,  
- förbättra möjligheterna till utbildning och fortbildning i verksamheten,  
- kostnadseffektivisera verksamheten, 
- säkra framtida kompetensförsörjning och  
- skapa karriärvägar för medarbetare.  

Uppdragsbeskrivning, förstudiestruktur och tidplan tas fram av Ronneby kommun och 
kommuniceras med härför aktuella kommuner och kommunalförbund för räddningstjänst. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen i X kommun beslutar att genomföra en förstudie med syfte att belysa 
förutsättningarna för kommunerna Sölvesborg, Olofström, Karlshamn, Ronneby, Karlskrona, 
Tingsryd, Lessebo och Uppvidinge att bilda ett gemensamt kommunalförbund för räddningstjänst 
från och med 2023-01-01. 
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Förstudien/utredningen ska belysa förutsättningarna för att stärka räddningstjänstens operativa 
förmåga och förbättra uthålligheten, förbättra möjligheterna till olycksförebyggande arbete, 
utbildning och fortbildning i verksamheten, kostnadseffektivisera verksamheten, framtida 
kompetensförsörjning och karriärvägar för medarbetare. 

Ansvaret för genomförande av förstudien läggs på Ronneby kommun. Arbete genomförs i samråd 
och dialog med övriga kommuner som också åtar sig, att utefter behov, bidra med underlag mm 
till förstudien.” slut missiv 

 
Under perioden april – juni 2021 beslutade samtliga parter huvudsakligen i enlighet med 
den missivtext som förelåg med den sammanfattande innebörden att genomföra en 
förstudie med syfte att belysa förutsättningarna för ett gemensamt kommunalförbund för 
räddningstjänst.  

 
En tydlig skillnad föreligger dock mellan kommunernas olika beslut.  En del kommuner 
har fattat inriktningsbeslut om att ett gemensamt kommunalförbund för räddningstjänst 
ska kunna bildas fr.o.m. 2023-01-01, medan en del kommuners beslut saknar 
inriktningsbeslut med tillhörande datum om bildande av gemensamt kommunalförbund.  

 
Kommunernas olika beslut bedöms väsentligen påverka förutsättningarna att bedriva 
förstudiearbete. Vidare framkommer under utredarens dialog med de aktuella 
kommunerna under perioden augusti – oktober 2021 att det är olika förväntningar och 
uppfattningar om framför allt vad förstudien ska innehålla, hur arbetsprocessen ska 
fortlöpa och vilken tidplan som ska gälla som underlag för eventuellt bildande av förbund. 

 
Efter överläggning, gemensam för kommunstyrelsernas presidier för alla partskommuner i 
egenskap av s.k. förstudieägare och med viss komplettering, januari - februari 2022 enas 
samtliga kommuner att låta ta fram förslag till avsiktsförklaring avseende arbetsprocessen 
gällande förstudiearbetet och inför eventuella beslut om bildande av gemensamt 
kommunalförbund för räddningstjänst parterna emellan. Vidare enades 
kommunföreträdarna om målet att avsiktsförklaringen för arbetsprocessen ska ha 
behandlats för ställningstagande av samtliga aktuella kommuner senast den 31 mars 2022.  

 

3. Syfte med avsiktsförklaringen  

Syftet med avsiktsförklaringen är att beskriva och att ingå en skriftlig överenskommelse 
mellan parterna om arbetsprocessen gällande förstudiearbete och inför eventuella beslut om 
bildande av gemensamt kommunalförbund för räddningstjänst parterna emellan.  

Genom övergripande beskrivning av arbetsprocessen ökar möjligheterna att processen kan 
präglas av trygghet, tydlighet och transparens. Personer i olika roller/funktioner, såväl 
medarbetare i de olika organisationerna som beslutsfattare, vet vad som förväntas ske vid 
olika tidpunkter. 

Ett tydligt processflöde bidrar till att skapa bättre förutsättningar, både för de parter som 
eventuellt önskar bilda ett nytt gemensamt förbund och för de parter som eventuellt väljer att 
avstå att ingå i nytt gemensamt förbund.  
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4. Tidsomfattning för avsiktsförklaringen och giltighet 

Avsiktsförklaringen omfattar tiden från och med den 1 april 2022 till och med tiden till av 
parterna eventuellt bildat gemensamt kommunalförbund för räddningstjänst, dock längst till 
och med den 1 januari 2025. Efter alla parters beslut (senast den 31 mars 2022) färdigställs 
originalhandlingar i åtta likalydande exemplar och varje part tar var sitt exemplar alternativt 
digital signering. Avsiktsförklaringen ska vara undertecknad senast den 15 april 2022.  

 

5. Beskrivning av arbetsprocessen 

Arbetsprocessen ska beskrivas, dels gällande struktur med dess innehåll, dels översiktlig 
tidplan med tidsfönster för delar i processen och med särskilt angivna datum för s.k. ”viktiga 
milstolpar” i processen.  

De olika etapperna i arbetsprocessen beskrivs med övergripande rubriker med tillhörande 
tidsfönster delvis med specifikt angivna datum enligt bilaga 1, Processplan – eventuellt 
bildande av gemensamt kommunalförbund för räddningstjänst. När aktiviteter faktiskt kan 
komma att inträffa inom de olika tidsfönsterna avgörs främst av när olika beslut fattas och 
vilka arbetsinsatser som krävs.  

Arbetsprocessen, utifrån avsiktsförklaringen, omfattar tiden från och med den 1 april 2022 till 
och med tiden till av parterna eventuellt bildat gemensamt kommunalförbund för 
räddningstjänst, dock längst till och med den 1 januari 2025. Vid jakande beslut om bildande 
av gemensamt kommunalförbund för räddningstjänst bedöms nya beslut behövas för delar av 
arbetsprocessen utifrån bl. a. vilket datum som bestäms för inrättande av det nya förbundet, 
däribland genomförandeplan med dess innehåll och uppföljning som då sträcker sig över tiden 
för det nya förbundets start.   

Milstolpar - eventuellt bildande av gemensamt kommunalförbund för räddningstjänst 

- Förstudie presenteras december 2022 
- Beslut om avsiktsförklaring om bildande av förbund mars – augusti 2023  
- Beslut om bildande av förbund maj – december 2023.  
- Nytt förbund bildas någon gång under perioden 1 januari 2024 – 1 januari 2025.  

   

6. Förstudie  

Förstudien ska belysa förutsättningarna för att genom ett för parterna gemensamt 
kommunalförbund för räddningstjänst  
- stärka räddningstjänstens operativa förmåga och förbättra uthålligheten,  
- förbättra möjligheterna till olycksförebyggande arbete,  
- förbättra möjligheterna till utbildning och fortbildning i verksamheten,  
- kostnadseffektivisera verksamheten,  
- säkra framtida kompetensförsörjning och  
- skapa karriärvägar för medarbetare.  
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Omfattning 

Förstudien ska omfatta både nulägesbeskrivning av den befintliga verksamheten i de 
tre kommunalförbunden och beskrivning av möjlig kommande verksamhet gemensam 
för de åtta kommunernas räddningstjänst. Parternas, i ett nytt gemensamt förbund, 
samlade ansvar för räddningstjänst utgör alltså ett i förväg givet organisatoriskt och 
geografiskt område.  

Avgränsning  

Förstudien omfattar således inte beskrivning av möjlig kommande verksamhet med 
olika kommun-/förbundskonstellationer.  

Dock ska vid beskrivning av framtida gemensamt förbundsbildande för 
räddningstjänst belysas förutsättningar och konsekvenser om någon eller några av de 
åtta partskommunerna ges möjlighet att välja olika tidpunkter för medlemskap i det 
nya gemensamma kommunalförbundet. 

Innehåll 

Nulägesbeskrivning huvudsakligen av   

* Syfte/mål 
* Kvalitet/resultat/nytta/nyckeltal 
* Ekonomi; driftskostnader, investeringar och skulder/tillgångar 
* Organisation; styrning, ledning och driftsorganisation 
* Framtidsplaner och identifierade utmaningar 
* Diverse styrdokument 
* Verksamhetssystem  

Beskrivning av nedanstående vid framtida gemensamt förbundsbildande i form av 
förslag, bedömningar och prognoser: 

*Syfte/mål 
* Kvalitet/resultat/nytta 
* Ekonomi; driftskostnader, investeringar och skulder/tillgångar 
* Organisation; styrning, ledning och driftsorganisation 
* Diverse styrdokument 
* Verksamhetssystem 
* Framtidsmöjligheter och utmaningar  
* Åtgärdsförslag 
* Samrådsparter 
* Risk- och konsekvensanalyser 
* Genomförandeplan med aktivitets- och tidsangivelser 

Vidare ska förstudien beskriva förutsättningarna utifrån nationella krav och MSB:s 
bedömning att räddningsinsatser behöver effektiviseras eftersom acceptansnivån av 
konsekvenserna efter en olycka sänks successivt. 

Förstudien ska också belysa vad oförändrad förbundsstruktur kan antas innebära för 
befintlig verksamhet.  

Även för- och nackdelar, som vad bildande av ett större kommunalförbund för 
räddningstjänst kan innebära, ska beskrivas.    
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Vidare ska vid beskrivning av framtida gemensamt förbundsbildande för 
räddningstjänst belysas förutsättningar och konsekvenser om någon eller några av de 
åtta partskommunerna ges möjlighet att välja olika tidpunkter för medlemskap i det 
nya gemensamma kommunalförbundet. 

Metoder och arbetssätt 

- Dokumentgenomgång/ litteraturstudier i de egna befintliga organisationerna och 
externa organisationer för räddningstjänst. 

- Jämförelser och analys av kvalitet, nytta och kostnader. 

- Omvärldsanalys med stöd av genomgång av tillgänglig evidensbaserad, 
dokumentation, erfarenhetsinsamling från andra kommuner och kommunalförbund för 
räddningstjänst och studiebesök.  

- Föredragning och dialog i storgrupp. 

- Arbetsgrupper med erforderlig kompetens från aktuella parter och parternas tre 
kommunalförbund för räddningstjänst. 
 
 

7. Resurser under arbetsprocessen  
 

Genomförande av förstudien sker via Ronneby kommun. Arbete genomförs i samråd 
och dialog med övriga kommuner som också åtar sig, att utefter behov, bidra med 
underlag mm till förstudien. Ronneby kommuns kostnader för utredare och eventuellt 
tillkommande kostnader t ex i form av konsultköp fördelas mellan parterna efter 
principen kostnad/invånare och faktureras parterna av Ronneby kommun efter varje 
kalenderårs slut.  
 
Medarbetare i de tre kommunalförbunden för räddningstjänst förväntas efter behov 
bidra med sin kompetens och med underlag under arbetsprocessen gällande 
förstudiearbete och inför eventuella beslut om bildande av gemensamt 
kommunalförbund för räddningstjänst parterna emellan.  

Kostnader för t ex studiebesök och dylikt bekostas av respektive huvudman.  

 

8. Styrning och ledning under arbetsprocessen  

Arbetsprocessen leds av, av Ronneby kommun, utsedd utredare. Utredaren ska arbeta 
efter den inriktning som avsiktsförklaringen anger.  

En politisk styrgrupp bestående av parternas kommunstyrelseordförande utgör vid 
behov stöd till utredaren under den pågående processen. Avstämning av arbetets 
framåtskridande och formerna för det sker efter överenskommelse mellan utredare och 
den politiska styrgruppen.  
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9. Kommunikation och dialog  

Förstudien presenteras vid ett för samtliga parter gemensamt tillfälle i december 2022.  
Dialog ska ske mellan parterna om hur kommunicera diverse beslut under 
arbetsprocessen.  

 
Utredaren ska efter önskemål informera parterna och de befintliga 
kommunalförbunden för räddningstjänst om arbetets fortskridande under 
arbetsprocessen.  

 
Kommunikation med medarbetare i de olika kommunalförbunden och fackliga 
organisationer sker inom ramen för respektive förbunds samverkansavtal.  
 

 

Denna avsiktsförklaring undertecknas av 

 

………………………………….. ……………………………………  
Ort       Datum  Ort  Datum    

 

…………………………………. …………………………………… 
Per-Ola Mattsson   Sandra Bizzozero 
Kommunstyrelsens ordförande Kommunstyrelsens ordförande 
Karlshamn   Karlskrona 

 

………………………………….. ……………………………………  
Ort       Datum  Ort  Datum    

 

…………………………………. …………………………………… 
Lars Altgård    Morgan Bengtsson 
Kommunstyrelsens ordförande Kommunstyrelsens ordförande 
Lessebo   Olofström 

 

………………………………….. ……………………………………  
Ort       Datum  Ort  Datum    

 

…………………………………. …………………………………… 
Roger Fredriksson    Louise Erixon 
Kommunstyrelsens ordförande Kommunstyrelsens ordförande 
Ronneby   Sölvesborg 
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………………………………….. ……………………………………  
Ort       Datum  Ort  Datum    

 

…………………………………. …………………………………… 
Mikael Jaensson    Niklas Jonsson 
Kommunstyrelsens ordförande Kommunstyrelsens ordförande 
Tingsryd   Uppvidinge 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att överföra ej förbrukade investeringsmedel i pågående projekt om 21,2 mnkr till 2022, 
samt 
 
att finansieringen sker inom ramen för de av kommunfullmäktige budgeterade 
investeringsramarna och dess beräknade kapitalkostnader.   
 
Sammanfattning 
 
Budgetavvikelser i pågående investeringsprojekt 2021 överförs till 2022 års 
investeringsbudget.  
 
Utfallet för kommunstyrelsens investeringsprojekt uppgår till totalt 273 mnkr, vilket är 31 
mnkr lägre än den budgeterade nivån på 304 mnkr och motsvarar en genomförande- 
grad på 90 procent. Detta beror främst på tidsförskjutningar i pågående projekt. 
 
Beslutsunderlag 
 
Överföring av budgetmedel för pågående investeringar över 7 mnkr 2021 
Överföring av budgetmedel för pågående investeringar under 7 mnkr 2021 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Avdelningschef Ulrika Nordén Johansson 
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson 
Fastighetschef Magnus Persson 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Controller Susanne Andersen 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 
kommun 2022-03-09 Dnr: 2021/2503 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsen 2022-03-22 53 
Kommunfullmäktige 2022-04-04  

 
 
Överföring av budgetmedel för pågående investeringar 2021 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att överföra ej förbrukade investeringsmedel i pågående projekt om 21,2 mnkr till 2022 
 
att finansieringen sker inom ramen för de av kommunfullmäktige budgeterade 
investeringsramarna och dess beräknade kapitalkostnader   
 
Sammanfattning 
Budgetavvikelser i pågående investeringsprojekt 2021 överförs till 2022 års 
investeringsbudget.  
 
Utfallet för kommunstyrelsens investeringsprojekt uppgår till totalt 273 mnkr, vilket är 31 
mnkr lägre än den budgeterade nivån på 304 mnkr och motsvarar en genomförande- 
grad på 90 procent. Detta beror främst på tidsförskjutningar i pågående projekt. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Överföring av budgetmedel för pågående investeringar över 7 mnkr 2021 
2 Överföring av budgetmedel för pågående investeringar under 7 mnkr 2021 
 
Beslutet skickas till 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Avdelningschef Ulrika Nordén Johansson 
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson 
Fastighetschef Magnus Persson 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Controller Susanne Andersen 
 
 
 
 
Daniel Wäppling  Åsa Nygren 
Kommundirektör  Ekonomichef
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Överföring/avräkning av budgetmedel för pågående investeringar 2021

Kommunstyrelsen

(tkr)

Budget 

2021

Utfall 

2021

Avvikelse 

2021

Överföring/

avräkning 

pågående 

projekt 

2021Projekt > 7 mnkr

Exploatering näringsliv -1 100 -74 1 027 -27

0002 Östra Piren -1 000 0 1 000

0018 Stilleryd industriområde -100 -74 27 -27

Exploatering bostäder -1 050 -1 047 3 0

0106 Asarum Flygfältet -800 -1 047 -247

0304 Guöplatån -250 0 250

Markförvärv -26 400 -27 409 -1 009 0

1100 Strategisk utveckling -2 000 -2 892 -892

F 04012 Duveryd 5:1 -24 400 -24 517 -117

Infrastruktur -17 491 -16 360 1 131 -980

1115 Projektering byggn/anl, infrastruktur torget -197 -47 151

1346 Hinsetunnel -689 -121 569 -569

1355 GC väg Vekerum-Mörrum -1 650 -1 159 490 -490

1356 Utbyte belysningsarmaturer till LED -13 478 -15 034 -1 556 1 556

1357 Prinsgatan allmän parkering -1 477 0 1 477 -1 477

Pedagogisk verksamhet -136 265 -128 836 7 430 -7 583

1148 Möllegårdens skola kök -1 019 -1 300 -281

1163 Svängsta fsk, tillbyggnad och renovering -9 953 -2 395 7 558 -7 558

1169 Skolprojekten, Fas 1 Idrottshall och bibliotek -221 -93 128

1154 Mörrums skola -125 072 -125 047 25 -25

Vård och omsorg -15 959 -15 055 904 -690

1142 LSS-boenden Korta vägen -15 959 -15 055 904 -690

Fritid och kultur -40 437 -32 434 8 003 -8 133

1191 Väggabadet 50 meters bassäng -22 531 -19 123 3 408 -3 408

1196 Nytt scenkonsthus -1 645 -824 821 -821

2528 Asarum IP -16 053 -12 149 3 904 -3 904

2596 Jössa träningshall, konstnärlig utsmyckning -208 -338 -130

Övrig verksamhet -35 345 -30 956 4 389 -220

1111 KS förfogande investeringar > 7 mnkr -263 0 263

1140 Brandstationen 0 -4 -4

1320 Utveckling av torget -16 507 -15 183 1 324 -220

2107 Fastighetsunderhåll -13 800 -13 935 -135

2127 Digitalisering -4 775 -1 835 2 940

Summa -274 047 -252 170 21 877 -17 633
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Projekt > 7 mnkr

0018

1346

1355

1356

1357

1163

1154

1142

1191

1196

2528

1320 Utveckling av torget: Konstnärlig utsmyckning i investeringsprojekt enligt beslut i KS § 217 2021.

Kommentarer till överföring/avräkning av budgetmedel för pågående projekt

Infrastruktur

Exploatering näringsliv

Stilleryd industriområde: Lantmäteriförrättning för att kunna sälja resterande mark på Stillerydsplan. 

Förrättningskostnaden läggs på priset vid försäljning. 

Hinsetunneln: Resterande medel används för ny belysning på tunnelns östra sida som genomförs 

2022. Underlag för upphandling är framtaget. 

GC väg Vekerum-Mörrum: Projekttid 2020-2023. 

Övrig verksamhet

Vård och omsorg 

Fritid och kultur

Pedagogisk verksamhet

Utbyte belysningsarmaturer till LED: Tidigareläggning av utbytet med 1 556 tkr från 2022 då 

projektet ligger före planeringen och har en positiv driftpåverkan.

Svängsta fsk, tillbyggnad och renovering: Projektet har varit ute på anbud och entreprenör är 

tilldelad. Byggnationen påbörjas 2022. Projektet är klart oktober 2023. 

Mörrums skola: Projektet följer tidplan och byggnationen är klar hösten 2022. 

LSS-boende Korta vägen: Det återstår ca 540 tkr i slutfakturering av projektet 2022. Konstnärlig 

utsmyckning på 150 tkr i investeringsprojekt enligt beslut i KS § 217 2021. 

Väggabadet 50 meters bassäng: Projektet beräknas vara klart i maj 2022. 

Asarums IP: Tidsförskjutning i pågående projekt som beräknas vara klart maj 2022. Besiktning av 

klubbhus samt kioskbyggnad i mars och därefter återstår mindre byggnadsarbeten, markarbeten 

samt rivning av det gamla klubbhuset. 

Nytt scenkonsthus: Ny mobil läktare färdigställs i januari 2022. Utöver budget finns bidragspengar. 

Prinsgatan allmän parkering: Projektet var pausat 2021.

39



Överföring av budgetmedel för pågående investeringar 2021

Kommunstyrelsen

(tkr)

Budget 

2021

Utfall 

2021

Avvikelse 

2021

Överföring 

pågående 

projekt 

2021

Projekt < 7 mnkr

Exploatering bostäder -2 500 -139 2 361 -1 861

0110 Asarumsdalen Asarum 3:2 -2 000 -139 1 861 -1 861

0XXX Kommunal anläggning exploateringar -500 0 500

Infrastruktur -8 486 -8 102 384 0

1314 Gatuunderhåll -6 300 -6 296 4

1316 Gatubelysning -500 -525 -25

1325 Trafiksäkerhetsåtgärder -136 0 136

1339 Kollektivtrafikåtgärder -200 -94 106

1404 Förnyelse lekplatser -300 -300 0

1410 Mörrumsåpromenaden -500 -500 0

2558 Upprustning badplatser -550 -387 164

Pedagogisk verksamhet -8 065 -7 123 942 0

2401 Stadigvarande läromedel -210 -131 79

2406 IT-utveckling -2 000 -2 054 -54

2407 Inventarier och arbetsmiljö -1 960 -1 516 444

2408 Upprustning slöjdsalar -500 -499 1

2510 Stadigvarande läromedel -745 -424 322

2511 IT-utrustning -2 150 -2 107 43

2513 Arbetsmiljöåtgärder -500 -393 107

Vård och omsorg -2 206 -113 2 093 -1 706

2770 Trygghetslarm -1 706 0 1 706 -1 706

2778 Ombyggnation LSS -300 -113 187

2779 Ombyggnation IFO -200 0 200

Kultur och Fritid -750 -550 201 0

2505 Inventarier bibliotek -500 -502 -2

2506 IT-teknologi -150 0 150

2515 Inventarier Lokstallarna och Musikskolan -100 -48 52

Övrig verksamhet -8 109 -5 200 2 909 0

1001 Maskinpark, sopmaskin -1 500 -1 183 318

1003 Arbetsplatsservice maskiner -300 -279 21

1146 Brand, larm och säkerhet -500 -143 357

1184 Miljöåtgärder -700 -805 -105

2109 Datautrustning IT-service -1 850 -1 100 750

2128 IT-stöd styrprocess -1 000 0 1 000

2402 Utrustning Måltidsverksamhet -1 980 -1 691 289

2509 Digital betallösning -279 0 279

Summa -30 116 -21 227 8 889 -3 567

Projekt < 7 mnkr

0110

2770

Exploatering bostäder

Vård och omsorg

Asarumsdalen Asarum 3:2: Förfrågningsunderlag klart. Utbyggnad sker 2022 och ger 6 nya 

villatomter.

Trygghetslarm: Utbytet av trygghetslarm på 1 706 tkr är framflyttat till 2022.

Kommentarer till överföring av budgetmedel för pågående projekt
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att utöka investeringsbudgeten med 10 mkr under 2022 för inköp av fordon, samt 
 
att uppdra åt kommunstyrelsen att följa upp de ekonomiska effekterna då särskilt hur 
driftskostnadsminskningarna ska hanteras.  
 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del  
 
att kommunstyrelsen inom ramen för budgetprocessen 2023 och framåt tar hänsyn till 
den förändrade principen för finansiering av fordonsparken. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-11-30 om en förändrad princip för finansiering av 
personbilar. Syftet är att genom egna inköp och egen finansiering istället för leasing 
minska kommunens totala kostnader. Beslutet togs efter att kommunfullmäktige beslutat 
om investeringsramarna för 2022 vilka därför nu behöver revideras utifrån den ändrade 
inriktningen. 
 
Efter tidigare beslut är hanteringen av personbilar och mindre arbetsbilar samordnad för 
hela förvaltningsorganisationen och detta är fullt genomfört från och med januari 2022. I 
samband men inventering av fordonsbeståndet konstateras att ett antal fordon inte 
uppfyller de krav på krocksäkerhet som ställs i kommunens reseriktlinjer varför dessa 
behöver bytas ut snarast. I övrigt kommer förändringar i antalet år som fordonen brukas 
och hur långt de går innan utbyte förlängas och möjligheten till köp av nyare begagnade 
fordon öppnas upp.  
 
Resultatet är att bilar äldre än 10 år och/eller som gått mer än 9 000 mil byts ut i första 
läget vilket ger ett inköpsbehov på drygt 30 bilar till en totalkostnad på ca 10 mkr (bilaga) 
under 2022. Långa leveranstider gör att utgifterna delvis kommer under 2023. 
 
Inför 2023 beräknas behovet mer än halveras (ca 4 mkr) för att sedan efter införandet av 
fler bilpooler kunna minska ytterligare under följande år efterhand som de nya riktlinjerna 
implementeras. Kommunens leasingåtagande minskar även betydligt under kommande 
år och de bilarna kan även användas i verksamheten efter att leasingperioden löpt ut. 
 
Beslutsunderlag 
 
Presentation Karlshamns kommuns bilpark 2022 
Kommunens bilpark - planerade bilbyten 2022 utifrån begränsade 
investeringsmedel 
Protokollsutdrag KS § 265/2021 Ny princip för finansiering av köp av personbilar 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Ekonomichef Åsa Nygren 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta  
 
att utöka investeringsbudgeten med 10 mkr under 2022 för inköp av fordon, samt 
 
att uppdra åt kommunstyrelsen att följa upp de ekonomiska effekterna då särskilt hur 
driftskostnadsminskningarna ska hanteras.  
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att kommunstyrelsen inom ramen för budgetprocessen 2023 och framåt tar hänsyn till 
den förändrade principen för finansiering av fordonsparken. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-11-30 om en förändrad princip för finansiering av 
personbilar. Syftet är att genom egna inköp och egen finansiering istället för leasing 
minska kommunens totala kostnader. Beslutet togs efter att kommunfullmäktige beslutat 
om investeringsramarna för 2022 vilka därför nu behöver revideras utifrån den ändrade 
inriktningen. 
 
Efter tidigare beslut är hanteringen av personbilar och mindre arbetsbilar samordnad för 
hela förvaltningsorganisationen och detta är fullt genomfört från och med januari 2022. I 
samband men inventering av fordonsbeståndet konstateras att ett antal fordon inte 
uppfyller de krav på krocksäkerhet som ställs i kommunens reseriktlinjer varför dessa 
behöver bytas ut snarast. I övrigt kommer förändringar i antalet år som fordonen brukas 
och hur långt de går innan utbyte förlängas och möjligheten till köp av nyare begagnade 
fordon öppnas upp.  
 
Resultatet är att bilar äldre än 10 år och/eller som gått mer än 9 000 mil byts ut i första 
läget vilket ger ett inköpsbehov på drygt 30 bilar till en totalkostnad på ca 10 mkr (bilaga) 
under 2022. Långa leveranstider gör att utgifterna delvis kommer under 2023. 
 
Inför 2023 beräknas behovet mer än halveras (ca 4 mkr) för att sedan efter införandet av 
fler bilpooler kunna minska ytterligare under följande år efterhand som de nya riktlinjerna 
implementeras. Kommunens leasingåtagande minskar även betydligt under kommande 
år och de bilarna kan även användas i verksamheten efter att leasingperioden löpt ut. 
 
Beslutsunderlag 
 
Presentation Karlshamns kommuns bilpark 2022 
Kommunens bilpark - planerade bilbyten 2022 utifrån begränsade 
investeringsmedel 
Protokollsutdrag KS § 265/2021 Ny princip för finansiering av köp av personbilar 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Ekonomichef Åsa Nygren 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 
kommun 2022-02-17 Dnr: 2021/3070 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-01 84 
Kommunstyrelsen 2022-03-22 54 
Kommunfullmäktige 2022-04-04  
 
 
Investeringsbehov personbilar 
 
Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta  
 
att utöka investeringsbudgeten med 10 mkr under 2022 för inköp av fordon, samt 
 
att uppdra åt kommunstyrelsen att följa upp de ekonomiska effekterna då särskilt hur 
driftskostnadsminskningarna ska hanteras.  
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att kommunstyrelsen inom ramen för budgetprocessen 2023 och framåt tar hänsyn till 
den förändrade principen för finansiering av fordonsparken. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-11-30 om en förändrad princip för finansiering av 
personbilar. Syftet är att genom egna inköp och egen finansiering istället för leasing 
minska kommunens totala kostnader. Beslutet togs efter att kommunfullmäktige beslutat 
om investeringsramarna för 2022 vilka därför nu behöver revideras utifrån den ändrade 
inriktningen. 
 
Efter tidigare beslut är hanteringen av personbilar och mindre arbetsbilar samordnad för 
hela förvaltningsorganisationen och detta är fullt genomfört från och med januari 2022. I 
samband men inventering av fordonsbeståndet konstateras att ett antal fordon inte 
uppfyller de krav på krocksäkerhet som ställs i kommunens reseriktlinjer varför dessa 
behöver bytas ut snarast. I övrigt kommer förändringar i antalet år som fordonen brukas 
och hur långt de går innan utbyte förlängas och möjligheten till köp av nyare begagnade 
fordon öppnas upp.  
 
Resultatet är att bilar äldre än 10 år och/eller som gått mer än 9 000 mil byts ut i första 
läget vilket ger ett inköpsbehov på drygt 30 bilar till en totalkostnad på ca 10 mkr (bilaga) 
under 2022. Långa leveranstider gör att utgifterna delvis kommer under 2023. 
 
Inför 2023 beräknas behovet mer än halveras (ca 4 mkr) för att sedan efter införandet av 
fler bilpooler kunna minska ytterligare under följande år efterhand som de nya riktlinjerna 
implementeras. Kommunens leasingåtagande minskar även betydligt under kommande 
år och de bilarna kan även användas i verksamheten efter att leasingperioden löpt ut. 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 
 2022-02-17 Dnr: 2021/3070 

 

Beslutsunderlag 
 
Presentation Karlshamns kommuns bilpark 2022 
Kommunens bilpark - planerade bilbyten 2022 utifrån begränsade investeringsmedel 
Protokollsutdrag KS § 265/2021 Ny princip för finansiering av köp av personbilar 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Ekonomichef Åsa Nygren 
 
 
 
 
Daniel Wäppling 
Kommundirektör
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2022

Kommunstyrelseförvaltningen
VO Service – Kommunens bilpark

Hej!
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Vad har hänt sedan 
övertagandet?
• Tagit över all operativ och administrativ hantering av bilparken

• Körjournaler i merparten av bilparken

• Automatiserat all intern fakturahantering

• Implementerar digitala pool-bilsskåp på Rådhuset 12 oktober

• Begränsat nyttjandet av hyrbilar – säger även nej till ersättningsbil vid 
skada eller liknande

• Strategisk förvaltnings fordon tillhör kommunens bilpark 2022

• Nöjda kunder!
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Hur är kommunens behov 
av bilpark
• Totalt samma nivå som förra året

• Omsorgens behov har ökat – beror på  fler godkända bistånd

• Strategisk förvaltning
• Genomgång av samtliga bilar i samband med övertagandet
• 3-4 fordon avyttras vid övertagandet

• Förvaltningen för Arbete och välfärd har minskat

• Kravet på nya bilar har ökat generellt
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Kommande utmaningar?
• Attityd till central bilpark – vad är det bra för?

• Förmåga inom hela kommunen att omfördela nyttjandet av bilpark – samnyttja 
bilar

• Digital utökad bil-pool Karlshamns innerstad – innefattande IFO:s bilar och på 
sikt även andra bilar i närområdet

• Implementera nya digitala bil-pooler – Östralycke och Gustavsborg

• Skapa rätt förutsättningar för bil-pooler – parkering/logistik

• Krisledningens krav på en andel fossila alternativ – Regeringens strategi att höja 
skatten för fossila bilar och ev. sluta tillverka dem 2026

• Övertagandet av Strategisk förvaltnings bilpark 2022

• Ta fram nya fordonsavtal för el- och begagnade fordon

• Finansiering av bilpark 49



Finansiering
• Anslagen från förvaltningarna var inte tillräckligt – kostnadsmässigt har 

vi lyckats hålla kostnadsbudget jan-okt. Obefintliga intäkter för bil-pool 
etc. m a a pandemin

• Finansiering av inköp nya bilar
• Avtal om finansiell leasing avtal med Nordea finans 2021 utgått
• Finansieras med egna investeringsmedel billigare än finansiell 

leasing vi extern part

• Anslagsfinansierad verksamhet
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Nya riktlinjer - Optimal livslängd
• Genomsnittstiden för bilparken är idag 5 år istället för som tidigare 3 år

• Bilar som nyttjas < 500 mil förnyas inte

• Våra kriterier utgår från ålder, miltal och skick

• Riktvärde 9.000 mil

• Beaktande av funktion och behov – föreligger särskilda behov?

• Lyssnar aktivt av marknaden

• Attraktiva färger och annan utrustning såsom dragkrok, vilket ger ett 
bättre försäljningsvärde
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Investeringsbudget
• Egen investeringsbudget istället för finansiell leasing

• Över tid utifrån gällande riktlinjer

• Initialt prioritera fordon utifrån trafiksäkerhet, hållbarhet och ekonomi

Startläge:

• År 1 – 10 mnkr utifrån bifogad bilaga

• Kommande år något lägre beroende av hur implementering av nya 
bilpooler utvecklas

Förvaltning Ålder/genomsnitt Miltal/genomsnitt

KSF 9 år 8.000 mil

Övriga förvaltningar 4,5 år 4.000 mil

Samtliga förvaltningar 6 år 5.300 mil
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ENB275 34822 Fastighetsservice 73700 2021-02-19 104314 OPEL COMBO SKÂP LB 2008 Fredrik Wideberg Bytes 230
GSM386 34817 Fastighetsservice 73300 2021-05-17 125701 OPEL COMBO SKÂP LB 2008 Fredrik Wideberg Bytes 230
KAZ722 34826 Fastighetsservice 73300 2021-09-15 103278 OPEL COMBO LB 2009 Fredrik Wideberg Bytes 230
UZF780 34839 Fastighetsservice 73400 2021-09-10 107131 VW CADDY SKÅP 1,4 B LB 2004 Fredrik Widerberg Bytes 230

MPF666 34406 Vaktmästeriservice 77500 2021-09-10 75964 OPEL COMBO LB 2010 Kate Jönsson Bytes 230
MPH510 34527 Vaktmästeriservice 77500 2021-10-21 94944 VW CADDY SKÅP LB 2010 Kate Jönsson Bytes 230
OYX880 34561 Vaktmästeriservice 77500 2021-11-02 66561 VOLKSWAGEN, VW  2KN LB 2011 Kate Jönsson Bytes 230
DTP459 34812 Vaktmästeriservice 77500 2021-10-30 122182 OPEL , COMBO LB 2011 Kate Jönsson Bytes 230
FYU924 34903 Vaktmästeriservice 77500 2021-11-10 100291 VOLKSWAGEN, VW  2KN LB 2012 Kate Jönsson Bytes 230
UZY243 34407 Gatuenheten 75700 2021-08-31 77406 TOYOTA YARIS VERSO CITY LB 2004 Kate Jönsson Bytes 230
EBB915 34823 Vaktmästeriservice 73400 2021-10-06 198798 VW CADDY SKÅP LB 2007 Kate Jönsson Bytes 300
DBF983 34995 Fastighetsservice 73400 2021-11-24 114829 VW CADDY SKÅP LB 2008 Kate Jönsson Bytes 230
MCL048 34809 Fastighetsservice 73400 2021-11-10 154425 NISSAN D401 LB 2012 Kate Jönsson Bytes 230
JZK951 34502 Vaktmästeriservice 73200 2021-08-26 81574 VW CADDY SKÅP TDI LB 2010 Kate Jönsson Bytes 230

NNC020 34929 OMSF Äldreomsorgen 52110 2021-10-28 107991 VOLKSWAGEN, VW  AUV PB 2014 LInda Eriksson Bytes 400 Svängsta HT

FFZ288 34901 Sotningsenheten 27200 2021-10-25 72590 VOLKSWAGEN, VW  2KN LB 2013 Patric Olgrim Bytes 230

BKN900 34936 Karlshamns Kommun Fordonspark HSL 52500 2021-10-17 163383 VOLKSWAGEN, VW  AU PB 2014 Pelle karlsson Bytes 400 Hällaryd HT
BKN662 34933 Karlshamns Kommun Fordonspark 52500 2021-11-01 129955 VOLKSWAGEN, VW  AU PB 2014 Pelle Karlsson Bytes 300

KCJ939 34408 Gatuenheten 75700 2021-11-29 107790 VW CADDY MAXI SKÅP LB 2010 Per Truedsson Bytes 230
DWK127 34594 Gatuenheten 75210 2021-11-17 122042 VW CADDY SKÅP LB 2008 Per Truedsson Bytes 230
HDP926 34818 Fastighetsservice 73500 2021-01-27 154768 OPEL VIVARO SKâP LB 2008 Per Truedsson Bytes 300
HNP561 34409 Gatuenheten 75700 2021-11-25 158422 VW PICKUP EH 2,5 AUT LB 2009 Per Truedsson Bytes 300
LYO677 34494 Gatuenheten 75700 2021-11-08 93012 VW PICKUP DH 2,0 LB 2012 Per Truedsson Bytes 300
AEW835 34845 Fastighetsservice 73400 2021-11-26 118154 FORD DA3    FOCUS PB 2007 Per Truedsson Bytes 275
LUF282 34505 Fastighetsservice 73400 2021-11-03 128451 VOLKSWAGEN, VW  3C PB 2011 Per Truedsson Bytes 275
XBO119 34816 Fastighetsservice 73100 2021-11-19 158074 VW CADDY SKÅP LB 2006 Per Truedsson Bytes 230
CXC700 34445 Parkenheten 75420 2021-11-12 139691 VW PICKUP EH 2,0 LB 2011 Pär Truedsson Bytes 300
KWM481 34501 Parkenheten 75420 2021-11-26 163362 VW PICKUP DH 2,0 LB 2011 Pär Truedsson Bytes 300
FMW382 34442 Parkenheten 75321 2021-11-17 201512 VW CADDY SKÅP LB 2007 Pär Truedsson Bytes 300
LMD638 34439 Parkenheten 75321 2021-10-15 121262 VW PICKUP DH 1,9 LB 2009 Pär Truedsson Bytes 300
KRO616 34449 Parkenheten 75321 2021-11-18 98416 VW PICKUP DH 2,0 LB 2010 Pär Truedsson Bytes 300
EKG744 34490 Parkenheten 75321 2021-11-19 10142 VW KOMBI 2,0 DSG LB 2013 Pär Truedsson Bytes 300
URN231 34500 Parkenheten 75321 2021-11-25 100278 VOLKSWAGEN, VW  2KN LB 2014 Pär Truedsson Bytes 300

JBT762 34961 OMSF Stöd och Service 52326 2021-10-15 149440 VW KOMBI 2,0 PB 2011 Robert Abrahamsson Bytes 800 Handikapp

JHF293 34532  Arbetsmarknad 61700 2021-09-22 99250 VOLKSWAGEN, VW  2K PB 2013 Sören Davidsen Bytes 400
10060

UTK138 34410 Gatuenheten 75700 2021-04-29 167011 VW PICK-UP DH 1,9 TDI LB 2004 Conny Frisk Avyttras 0
KOG043 34504 Fastighetsservice 73400 2021-11-09 63233 VW CRAFTER 35 CHASSI EH LB 2012 Kate Jönsson Avyttras 0
FCL891 34433 Parkenheten 75420 2021-10-04 152757 VW PICKUP DH 1,9 LB 2007 Pär Truedsson Avyttras 0
HFU354 34426 Parkenheten 75420 2021-10-12 178281 VW PICKUP DH 1,9 LB 2007 Pär Truedsson Avyttras 0
GZG726 34639  Arbetsmarknad 61700 2021-09-06 129311 OPEL , A-H/MONOCAB PB 2010 Sören Davidsen 0 ?
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DXM482 34874 Fastighetsservice 73700 2021-09-15 81732 VOLKSWAGEN, VW  2KN LB 2011 Fredrik Widerberg Bytes 230
GCP325 34950 Fastighetsservice 73700 2021-09-23 83935 VOLKSWAGEN, VW  2KN LB 2011 Fredrik Widerberg Bytes 230
GPY331 34872 Fastighetsservice 73700 2021-09-14 97686 VOLKSWAGEN, VW  2KN LB 2011 Fredrik Widerberg Bytes 230
GOA975 34553 Fastighetsservice 73700 2021-10-26 73740 VOLKSWAGEN, VW  2KN LB 2014 Fredrik Widerberg Bytes 230

MHA510 35036 OMSF Stöd och Service 52326 2021-06-24 123385 VW CRAFTER 35 KOMBI MR PB 2013 Robert Abrahamsson Bytes 800 Handikapp

DXM345 34875 Fastighetsservice 73700 2021-11-17 73166 VOLKSWAGEN, VW  2KN LB 2011 Johan Eriksson Bytes 230

KOP448 34429 Parkenheten 75321 2021-11-08 92610 VW KOMBI 2,0 LB 2010 Pär Truedsson Bytes 300
EDZ002 34481 Parkenheten 75321 2021-11-25 71634 VOLKSWAGEN, VW  7J0 LB 2013 Pär Truedsson Bytes 300

PTC239 34404 Vaktmästeriservice 77500 2021-11-01 71078 VOLKSWAGEN, VW  2KN LB 2014 Kate Jönsson Bytes 230
NRT267 34552 Vaktmästeriservice 77500 2021-11-03 86965 VOLKSWAGEN, VW  2KN LB 2014 Kate Jönsson Bytes 230

FNG362 34498 Mätningskontoret 20220 2021-01-27 105259 VW CADDY SKÅP LB 2007 Emina Kovacic Bytes 230

GEE755 34902 Sotningsenheten 27200 2021-09-13 68162 VOLKSWAGEN, VW  2KN LB 2013 Patric Olgrim Bytes 230
DXA452 34871 Karlshamns Kommun Fordonspark 74100 2021-10-26 89734 VOLKSWAGEN, VW  2KN LB 2014 Patric Olgrim Bytes 230

UXS880 34512 Karlshamns Kommun Fordonspark 74401 2021-08-21 45876 VOLKSWAGEN, VW  AUV PB 2014 Pelle Karlsson Bytes 300
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-11-30 

Sida 1(4) 

 

 

Plats och tid Kommunkansliet samt Zoom, klockan 13:30 – 17:20 
(ajournering klockan 15:35 – 15:45) 

Beslutande Per-Ola Mattsson Ordförande (S) 
Mats Dahlbom 1:e vice ordf (C) 
Magnus Gärdebring, from § 251 2:e vice ordf (M) 
Björn Tenland Nurhadi, tom § 278 Ledamot (SD) 
Charlott Lorentzen Ledamot (MP) 
Elin Petersson, §§ 251-270 Ledamot (M) 
Marie Sällström, tom § 262 Ledamot (S) 
Christel Friskopp Ledamot (S) 
Magnus Sandgren Ledamot (M) 
Tor Billing Ledamot (SD) 
Marco Gustavsson Ledamot (C) 
Bodil Frigren Ericsson Ledamot (L) 
Annika Westerlund, tom § 270 Ledamot (S) 
Britt Jämstorp Ledamot (KD) 

Tjänstgörande 
ersättare 

  ersätter  
Iréne Ahlstrand Mårlind (M) §§ 247-250 
Ulf Ohlsson (M) §§ 247-250 
Jan Bremberg (S), from § 263 
Ulla Sandgren (S), from § 271 
Görgen Lennarthsson (SD), from § 279 
Leif Håkansson (S) 

 Magnus Gärdebring (M) 
Elin Petersson (M) 
Marie Sällström (S) 
Annika Westerlund (S) 
Björn Tenland Nurhadi (SD) 
Ida Larsson (S) 

 

Närvarande 
ersättare 

  
Sofie Ekenberg (C), Jan Bremberg (S), Iréne Ahlstrand-Mårlind (M), Ulla 
Sandgren (S), Ulf Ohlsson (M), Claes Jansson (MP), Görgen Lennarthsson 
(SD), Jan-Åke Berg (S), Lena Sandgren (S), Johnny Persson (S), tom § 270, 
Lars-Olof Larsson (KD) 

Övriga Daniel Wäppling, kommundirektör 
Anna Sunnetoft, kommunsekreterare 
Åsa Nygren, ekonomichef 
Kristina Söderling, VD Karlshamnsbostäder AB § 249 
Ola Persson, ordförande Karlshamnsbostäder AB § 249 
Maria Sköldqvist, kultur- och fritidschef § 250 
Lena Sandgren, ordförande kulturnämnden § 250 
Jenny Andersson, folkhälsostrateg § 251 
Matthias Holmesson, utvecklingssamordnare § 251 
Michael Mårtensson, mark- och exploateringsingenjör § 255 

 

Paragrafer 247-283  

Utses att justera Magnus Sandgren (M) 

Justeringsdatum  2021-12-02 
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Sekreterare Anna Sunnetoft  
   
   
Ordförande Digital signatur  
 Per-Ola Mattsson  
   
Justerande Digital signatur  
          Magnus Sandgren 
 
 
 
Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen 

Beslutsdatum: 2021-11-30 

Tillkännages fr.o.m: 2021-12-02 

Tillkännages t.o.m: 2021-12-24 

Protokollet förvaras: Rådhuset 

_____________________________________________________________________ 
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§ 265 Ny princip för finansiering av köp av personbilar 2021/3070 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att fortsättningsvis finansiera köp av personbilar inom investeringsbudgeten och att i 
samband med fastställande av investeringsbudgeten för mindre investeringar ta hänsyn 
till detta, samt 
 
att uppdra åt kommundirektören att skapa förutsättningar att utöver inköp av nya 
personbilar även kunna köpa in begagnade så länge dessa uppfyller de säkerhets- och 
miljökrav kommunen har. 
 
Sammanfattning 
 
Karlshamns kommun har för en stor del av sin personbilspark historiskt använt sig av 
olika leasinglösningar. För ett antal år sedan bytte man modell från operationell leasing 
till finansiell leasing och upphandlade finansieringen för vilket avtalet nu löpt ut. Efter 
leasingperioden har kommunen löst ut bilarnas restvärde och hanterat bilarnas 
eventuella försäljning själv och hittills har detta i genomsnitt gett ett positivt netto. 
 
Inom de tekniska verksamheterna har många personbilar i stället köpts in och en 
jämförelse visar att den lösningen för kommunen är totalt billigare.  
 
En samordnad hantering av personbilar är sedan tidigare beslutad i kommunstyrelsen 
och det sista steget i denna process tas under tidig vår 2022. Det gör att det finns en 
gemensam kompetens för inköp, försäljning (via upphandlad mäklare) och hantering av 
personbilar för hela kommunen och det är tjänst som kan byggas ut till att omfatta delar 
eller hela koncernen på lite längre sikt. Kommundirektören har för att minska 
kostnaderna beslutat använda bilarna under en längre tid (upp till fem år) alternativt fler 
mil (upp till 9 000 mil) samt att minska antalet bilar genom samordning av hantering och 
samutnyttjande från och med hösten 2021. 
 
För att ytterligare minska totalkostnaderna skulle köp av personbilar istället för leasing 
vara en väg. En annan väg är att köpa in ”nästan” nya bilar för att slippa första årets 
värdeminskning. 
 
Alternativet köp finansierat via investeringsbudgeten innebär en totalt lägre kostnad för 
kommunen men belastar investeringssidan vilken varit ansträngd under senare år. Det 
är dock så att leasing bokföringsmässigt räknas om ett åtagande som kan likställas med 
en investering. Vid bedömning av krediter kommer dessa att påverka utrymmet oavsett 
vilken form av finansiering som väljs. 
 
Med utgångspunkt i ovanstående föreslås att Karlshamns kommun framöver köper in 
personbilar inom ramen för investeringsbudgeten. Detta innebär att ny upphandling av 
finansiell leasing inte behöver göras. Det kan komma att krävas en förändring av 
investeringsutrymmet för mindre investeringar men totalt sett en lägre kostnad för 
kommunen. Kommunen bör också ha ett ramavtal för inköp av nyare begagnade fordon. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommundirektör Daniel Wäpplings tjänsteskrivelse daterad 2021-11-02 
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Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Ekonomichef Åsa Nygren 
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Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att meddela utsett stämmoombud att nedan angiven instruktion ska gälla för ordinarie 
bolagsstämma (årsstämma) år 2022.   
 
Sammanfattning 
 
Ordinarie bolagsstämma ska hållas i Karlshamnsbostäder AB.  
 
För stämmoombudet gäller följande instruktion. 
 
 - Ombudet yrkar på, under förutsättning att revisorerna lämnar ren 
revisionsberättelse, att styrelsen och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2021.  
 
 - Ombudet yrkar på fastställande av redovisad årsredovisning för år 2021.  
 
 - Ombudet yrkar på att bolaget ska följa de av kommunfullmäktige 
fastställda arvodesreglerna.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-16 
Årsredovisning och revisionsberättelse för Karlshamnsbostäder AB 2021 
Granskningsrapport för Karlshamnsbostäder AB 2021 
 
Beslutet skickas till 
 
Marie Sällström 
Gertrud Ivarsson  
Iréne Ahlstrand-Mårlind 
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Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsen 2022-03-22 77 
Kommunfullmäktige 2022-04-04  
 
 
Instruktion till ombud vid årsstämma i Karlshamnsbostäder AB 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att meddela utsett stämmoombud att nedan angiven instruktion ska gälla för ordinarie 
bolagsstämma (årsstämma) år 2022.   
 
Sammanfattning 
 
Ordinarie bolagsstämma ska hållas i Karlshamnsbostäder AB.  
 
För stämmoombudet gäller följande instruktion. 
 
 - Ombudet yrkar på, under förutsättning att revisorerna lämnar ren 
revisionsberättelse, att styrelsen och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2021.  
 
 - Ombudet yrkar på fastställande av redovisad årsredovisning för år 2021.  
 
 - Ombudet yrkar på att bolaget ska följa de av kommunfullmäktige 
fastställda arvodesreglerna.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-16 
Årsredovisning och revisionsberättelse för Karlshamnsbostäder AB 2021 
Granskningsrapport för Karlshamnsbostäder AB 2021 
 
Beslutet skickas till 
 
Marie Sällström 
Gertrud Ivarsson  
Iréne Ahlstrand-Mårlind 
 
 
 
Daniel Wäppling 
Kommundirektör
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Sida 3 

Karlshamn 2022-01-31 

VD har ordet 

Karlshamnsbostäder befinner sig på en spännande utvecklingsresa, där vi under året som gått 
lanserat nytt varumärke samt inlett ett större förändringsarbete gällande organisationen. 

Den dagliga verksamheten har, likt andra, fått göra nödvändiga anpassningar till följd av 
Coronapandemin. Detta har medfört en stor omställning för många medarbetare och hyresgäster, 
där vi trots allt lyckats bibehålla servicen på en hygglig nivå. 

Pandemin har också inneburit positiva effekter för verksamheten. Exempelvis är den digitala 
mognaden hos medarbetarna betydligt högre nu än för två år sedan. Även viljan till förändring i 
sig har ökat och vi har lättare nu att snabbt ställa om när situationen kräver det. Detta är viktiga 
framsteg som kommer att hjälpa oss mycket i vårt fortsatta utvecklingsarbete. 

Vår vision: "Ett gott liv för alla" 

Ett viktigt mål under 2021 var att stärka Karlshamnsbostäders varumärke. Det har varit ett bety-
dande arbete som pågått under hela året och som fortsätter under 2022. Arbetet resulterade bl.a. i 
visionen "Ett gott liv för alla" samt ny grafisk profil. Syftet är att bli tydligare som avsändare och 
skapa en röd tråd i kommunikationen. 

"Ett gott liv för alla" handlar inte om lyx och många kvadratmeter, utan om att känna sig trygg 
för att kunna se längre än till det mest basala; förbi en dörr att stänga om sig och vatten i kranen. 
Om att känna sig betydelsefull och ha energi att ta vara på det som livet kan ge. Som allmännyt-
tigt bolag har vi ovanligt stora möjligheter att göra nytta för allmänheten. Vi gör det genom att 
alltid sikta mot social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Genom att se till att vardagen i Karls-
hamn är trygg, trevlig och meningsfull både innanför och utanför bostadshusens portar. Vi lyss-
nar och finns tillgängliga. Inkluderar och introducerar. Odlar intressen, fyller kunskapsluckor och 
dämpar kulturkrockar. 

Visionen inkluderar också oss som jobbar på Karlshamnsbostäder. Som arbetsgivare vill vi skapa 
förutsättningar för ett gott liv, både på och utanför jobbet. Vi har en gemensam strävan att göra 
livet större för våra hyresgäster och för varandra. Och på samma gång ger det var och en av oss 
extra mening och betydelse i tillvaron. 

Karlshamnsbostäder I Box 53, 374 21 Karlshamn I Tel 0454-819 00 
Bankgiro 5914-6977 I Org.nr 556526-8355 I info@karlshamsbostader.se  I karlshamnsbostader.se  
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Sida 4 

Jobbar för social rättvisa och grön omställning 

Vårt hållbarhetsarbete utmärker oss som hyresvärd, och ger stort mervärde till både hyresgäster 
och samhälle. Under 2021 har vårt bosociala arbete fokuserat extra mycket på ofrivillig ensamhet 
hos äldre, meningsfull fritid för barn och unga samt våld i nära relationer. 

För att motverka ofrivillig ensamhet hos äldre har vi ingått ett treårigt samarbete genom ett  TOP-
avtal (Ideellt offentligt partnerskap) där vi via en ideell förening erbjuder hyresgäster umgänge 
och social tid. Förhoppningen är att det i förlängningen ska leda till en förbättrad psykisk och 
fysisk hälsa hos våra äldre. 

För andra året i rad arrangerades "Day Camp" — ett kostnadsfritt dagläger för våra unga hyresgäs-
ter i åldern 9-15 år. Det blev fartfyllda dagar med bl.a. friluftsaktiviteter, bad, sport och lek. Men 
framförallt blev det en plats för barnen att träffa nya vänner och knyta kontakter utanför det egna 
bostadsområdet. Totalt deltog 98 personer i Day Camp. 

Vi är i slutfasen av vårt största energibesparingsprojekt hittills (EPC). Allmännyttans klimatmål är 
att minska vårt energibehov med 30 % till 2030. EPC-projektet har bl.a. innefattat installation av 
solceller, byte av ventilationsaggregat, injustering av värme- och ventilation, uppgradering av 
fastigheternas styrsystem samt belysningsåtgärder. Nu fortsätter arbetet med 
energieffektiviseringar så att vi uppnår allmännyttans klimatmål. 

Fyra huvudmål vi strävar mot 

Under året har en total genomlysning av organisationen genomförts, vilket mynnat ut i en ny 
organisation som verkställdes 1 september. Syftet med den nya organisationen är bl.a. att skapa 
en organisationsstruktur med tydligare helhetsperspektiv på verksamheten och att säkerställa rätt 
kompetensförsörjning. 

Under hösten jobbades ny affårsplan fram för perioden 2022-2024. Vi har identifierat fyra 
målområden som ligger till grund för samtliga verksamhetsmål och strategier. Våra målområden 
är god lönsamhet, nöjda hyresgäster, engagerade medarbetare och social- och ekologisk 
hållbarhet. Vi arbetar kontinuerligt med att tydliggöra dessa målområden och skapa intern 
förståelse för vad de innebär i det dagliga arbetet. 

Jag ser mycket fram emot det nya året och vad det ska föra med sig på vår fortsatta resa mot ett 
gott liv för alla. 

Kristina Söder/ing 
VD Karlshamnsbostäder 

Karlshamnsbostäder I Box 53, 374 21 Karlshamn I Tel 0454-81900 
Bankgiro 5914-6977 I Org.nr 556526-8355 info@karlshamnsbostader.se  I  karlshamnsbostader.se 
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Förvaltningsberättelse 

Styrelsen och verkställande direktören för Karlshamnsbostäder Aktiebolag, 556526-8355, 
med säte i Karlshamn, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2021-01-01 - 
2021-12-31. 

Verksamhetsinformation 

Karlsharnnsbostäder AB är ett allmännyttigt fastighetsbolag som i sin helhet ägs av Stadsvapnet 
AB, vilket i sin tur är ägt av Karlshamns kommun till 100 %. Verksamheten omfattas bl.a. av 
aktiebolagslagen, lagen om allmännyttiga bostadsaktiebolag (Allvillagen) och lagen om offentlig 
upphandling. Bolaget ska även iaktta kommunallagens lokaliseringsprincip och 
tryckfrihets förordningens offentlighetsprincip. 

Föremålet för bolagets verksamhet är att inom Karlshamns kommun köpa, sälja, bebygga, 
förvalta och utveckla fastigheter eller tomträtter med bostadslägenheter och därtill hörande 
lokaler. 

Ändamålet med bolagets verksamhet är att erbjuda goda bostäder och i allmännyttigt syfte främja 
bostadsförsörjningen i Karlshamns kommun samt erbjuda hyresgästerna möjlighet till 
boinflytande. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Med affärsmässighet 
avses att bolaget ska ha samma övergripande förhållningssätt som ett icke subventionerat företag 
på en marknad intar inför investeringar, sin dagliga drift och i relation till andra aktörer. 

Företagets affårside ska stå i samklang med bolagsordningens föremål och ändamål för 
verksamheten samt synkroniseras med ägardirektiven. Affärsidén är uttryckt enligt följande: 

Karlshamnsbostäder ska erbjuda ett brett utbud av hyresrättslägenheter till kunder som vill bo i 
Karlshamns kommun. Bostadskö med poängsystem och våra antagningskriterier ger alla lika 
möjligheter att hitta hem hos oss. Med engagerade medarbetare, öppenhet och kvalitetsfokus 
uppnår vi en verkligt god förvaltning. Alla delar av verksamheten drivs och utvecklas med väl 
avvägd balans mellan affärsmässighet och långsiktig hållbarhet. 

Marknaden för bolagets tjänster är alla kunder som uppfyller gällande antagningskriterier. 
Förturer erbjuds endast kommunens verksamheter i enlighet med särskilt tecknad 
överenskommelse eller på grund av ägardirektiv. På lokalhyresmarknaden råder marknadsmässiga 
villkor. 

Karlshamnsbostäder I  Box 53, 374 21 Karlshamn I  Tel 0454-819 00 
Bankgiro 5914-6977 I  Org.nr 556526-8355 info@karlshamnsbostader.se  I  karlshamnsbostader.se 
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Sida 6 

Bolaget är medlem i branschorganisationen Sveriges Allmännytta, arbetsgivarföreningen Fas tigo 
samt är andelsägare i inköpsorganisationen HBV och medlem i intresseorganisationen 
Studentbostadsföretagen. 

Styrelse och revisorer 

Styrelsen har haft fem sammanträden under året. Utöver gängse styrelsemöten har styrelsen fått 
en guidad tur i utvalda bostadsområden. Normalt sett genomför styrelsen också ett externt 
studiebesök, men pga. pandemin har detta inte ägt rum. Stämma avhölls den 14 maj 2021. 

Flerårs jämförelse 

211231 201231 191231 181231 171231 

Nettoomsättning MKR 226 224 217 207 198 

Resultat efter finansiella poster 31 39 36 34 30 

Balansomslutning MKR 1595 1489 1471 1266 1155 

Antal anställda 58 59 64 53 54 

Soliditet % 20 21 18 19 19 

Investeringar MKR 127 114 208 149 144 

Avkastning på totalt kapital % 3 4 3 4 4 

Avkastning på eget kapital % 10 12 13 14 14 

Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1. 

Karlshamnsbostäder I Box 53, 374 21 Karlshamn Tel 0454-819 00 
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Övrig information 

Sida 7 

Antal lägenheter: 
Bostadsyta 
Lokalyta 

Vakansgrad bostäder 2021: 
Vakansgrad lokaler 2021:  

2313 st. 
144 113 kvm 
52 659 kvm 

1,2 % (1,1 °A) . 
2,9 % (4,6 %).  

Förändring av eget kapital 

Bundet EK Fonder Balanserat 

resultat 
Totalt 

Enligt fastställd balansräkning 16 000 152 450 142 274 310 724 
2020-12-31 

Enligt beslut på årsstämma 

Utdelning -10 620 -10 620 

Årets resultat enligt fastställd 
resultaträkning 

26 272 26 272 

Eget kapital 16 000 152 450  157 926 326 376  
2021-12-31 

Karlshamnsbostäder Box 53, 374 21 Karlshamn I  Tel 0454-819 00 
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Sida 8 

Resultat och ställning 

Resultat efter finansiella poster för 2021 uppgick till 31,1 mkr (38,6 mkr). Omsättningen blev 225, 
5 mkr (223,7 mkr). Hyreshöjning har skett från och med 1 januari med 1,25 %. 

Investeringar 

De totala investeringarna uppgår till 127 mkr varav egenfinansierade avser 15 mkr. Projektet på 
Möllebacken, med en investering på 200 mkr (88 mkr 2021), innefattar 213 lägenheter och 
genomförs i två etapper. Upprustningen av området löper på snabbare än beräknat, både vad 
gäller tidplan och budget. Projektet innefattar såväl exteriöra insatser som fasad och fönster, 
balkonger och entréer men också stambyte, ventilation och el. Även utemiljön kommer att rustas 
upp för ökad trygghet och trivsel i området, projektet beräknas vara klart 2023. Vidare avser 14 
mkr av de lånefinansierade investeringarna EPC-projektet (energibesparande åtgärder i hela 
beståndet). 3,6 mkr avser ombyggnation av omsorgslokaler för kommunens användning. 

De egenftnansierade investeringarna 2021 består i huvudsak av stambyten och 1,4 mkr utgörs av 
påbörjat fiberprojekt (fiberutbyggnad i samtliga bostäder). 

Antal tillförda bostäder under 2021 uppgår till 10 st. Sju har tillkommit genom ombyggnation av 
lokaler och tre via köp av fastighet. Inga nyproducerade bostäder har tillförts under året. 

Lån och ränta 

På balansdagen är vår totala låneskuld 1 174 mkr (1104 mkr). Den genomsnittliga räntan uppgår 
till 0,73 % (oförändrad). 

Fastighetsvärdering 

Under året har en värdering av Karlshamnsbostäders fastighetsbestånd genomförts. Värderingen 
är utförd internt. Fastigheternas värde vid 2021 års utgång har bedömts uppgå till 2 683 mkr (2 
516 mkr). 

Känslighetsanalys 

Vårt resultat påverkas av ett flertal faktorer så som hyresnivå, vakansgrad, kostnadsnivå för drift 
och underhåll samt räntekostnader. 

Karlshamnsbostäder I  Box 53, 374 21 Karlshamn I  Tel 0454-819 00 
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Sida 9 

Förändring Resultateffekt mkr 

Hyresnivå bostäder +1_ 1 % 1,5 

Vakansgrad bostäder +1_ 1 % 1,5 

Driftkostnader +/- 1 '3/0 0,4 

Underhållskostnader +/- 1 % 0,4 

Räntekostnader +/- 1 %  0,1  

Viktiga händelser under året 

2021 är ett år som till stor del fokuserat på lansering av nytt varumärke och verkställande av ny 
organisation. Utöver detta har verksamheten fortsatt präglats av anpassning till rådande pandemi. 

Organisationen 
Under året har hela organisationen genomgått en total genomlysning, vilket resulterat i en ny 
organisation som verkställdes 1 september. Syftet med den nya organisationen är bl.a. att skapa 
en organisationsstruktur med tydligare helhetsperspektiv på verksamheten och att säkerställa rätt 
kompetensförsörjning. 

Nytt varumärke 
Ett viktigt mål under 2021 var att stärka Karlshamnsbostäders varumärke. Det har varit ett bety-
dande arbete som pågått under hela året och som fortsätter under 2022. Arbetet resulterade bl.a. i 
visionen "Ett gott liv för alla" samt ny grafisk profil. Syftet är att bli tydligare som avsändare och 
skapa en röd tråd i kommunikationen — både internt och externt. 

Hållbarhet 
Karlshamnsbostäder är en del av Sveriges Allmännyttas klimatinitiativ. Vi befinner oss i slutfasen 
av vårt största energibesparingsprojekt hittills (EPC). Projektet har bl.a. omfattat installation av 
solceller, utbyte av ventilationsaggregat, injustering av värme och ventilationssystem, 
uppgradering av fastigheternas styrsystem samt belysningsåtgärder. 

Det bosociala arbetet är fortsatt högt prioriterat, och är något som särskiljer oss gentemot andra 
hyresvärdar i kommunen. Arbetet sker löpande med varierande aktiviteter och utbildningsinsatser 
för våra hyresgäster. Under 2021 har extra resurser tillägnats projekt för: 

Karlshamnsbostäder I  Box 53, 374 21 Karlshamn I  Tel 0454-819 00 
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• Äldre (ofrivilligt ensamma,  TOP)  
• Barn och ungdomar (Day Camp) 
• Hot och våld i nära relationer (Huskurage) 

I Karlshamnsbostäders hållbarhetsrapport går det att läsa mer om hur bolaget jobbar med 
hållbarhetsfrågor, och hur verksamhetens mål knyter an till Agenda 2030 och Karlshamns 
kommuns inriktningsmål. 

Effekter av  Corona  
Vi valde tidigt att tillsätta en krisgrupp och följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer fullt ut. Arbetet 
på distans startade därmed redan i mars 2020 och pågår ännu. Det har inneburit en stor digital 
omställning som organisationen mått bra av och som annars hade tagit betydligt längre tid att 
genomföra. Många medarbetare har fått lära sig ett nytt arbetssätt och visat att det fungerar bra 
att jobba såhär. Flera utbildningar och seminarier har ställts in, några har gått att genomföra 
digitalt. Sammantaget innebär detta att alla anställda inte kunnat tillgodogöra sig sin 
kompetensutveckling fullt ut. Istället har det frigjorts tid och resurser att slutföra värdeskapande 
projekt och arbetsuppgifter som tidigare fått stå tillbaka. 

Servicen till våra kunder har varierat under året. Januari till juli åtgärdade vi endast akuta fel i 
lägenheter samt höll stängt för fysiska kundbesök. Inga visningar av lägenheter genomfördes, dvs. 
kunder blev tvungna att ta ställning till lägenheter osedda. Efter 18 mån med stängt kontor 
öppnade vii augusti återigen upp och började ta emot besök. Förvaltningen återgick successivt 
till normala rutiner gällande hantering av serviceärenden. Det är glädjande att merparten av våra 
hyresgäster fortsätter att välja digitala kanaler som första kontaktväg, även efter att vi öppnat 
kontoret igen. I statistiken ser vi inga större förändringar gentemot tidigare år, vare sig i antalet 
uthyrda lägenheter eller i inkomna serviceärenden. 

Resultatet i vår Nöjd-kundundersökning är fortsatt stabilt, hyresgästerna är nöjda eller mycket 
nöjda och känner sig trygga i sina bostäder. 

Framtid 

Under början av 2022 inleds en stor satsning gällande upprustning av vårt största bostadsområde, 
Fridhem. Fridhem är ett miljonprogramsområde byggt på 60-talet med ett stort, eftersatt 
underhållsbehov. För att framtidssäkra en fortsatt hög efterfrågan på bostäder där behöver hela 
området fräschas upp och ses över. 

Två av målen är att förbättra driftnettot och få en högre kundnöjdhet. Fridhemsprojektet är 
också ett bolagsövergripande pilotprojekt för lärande. T.ex. vill vi definiera framtidens 
serviceflöden för hela Karlshamnsbostäder samt skapa ökad trygghet och trivsel för de boende. 

Karlshamnsbostäder I Box 53, 374 21 Karlshamn I  Tel 0454-819 00 
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556526-8355 

Sida 11 

Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust 
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, 157 926 tkr, disponeras enligt följande: 

Belopp i Tkr 

Balanserad vinst 131 654 
Årets resultat 26 272  

Balanseras i ny räkning 157 926 

Disponeras så att 
till aktieägare utdelas 2 970 
i ny räkning överföres 154 956 

157 926  

Vad beträffar resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning med tillhörande 
noter. 
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Resultaträkning 
Belopp iTkr Not 2021-01-01- 

2021-12-31 
2020-01-01- 
2020-12-31  

Nettoomsättning 2 225 539 223 744 

Övriga rörelseintäkter 3 796 4 365 

229 335 228 109 

Rörelsens kostnader 
Övriga externa kostnader 3,4 -94 430 -91 151 

Personalkostnader 5 -42471 -38 954 
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -44 669 -41 605 

Övriga rörelsekostnader -2 158 -3 876 

Rörelseresultat 45 607 52 523  

Resultat .från finansiella poster 
Resultat från övriga värdepapper och fordringar 
som är anläggningstillgångar 6 2 2 
Ränteintäkter och liknande resultatposter 7 197 178 
Räntekostnader och liknande resultatposter 8 -14 718 -14 140 

Resultat efter finansiella poster 31 088 38 563 

Koncernbidrag 3 507 11 486 

Resultat före skatt 34 595 50 049 

Skatt på årets resultat 9 -8 323 -9 749 

Övriga skatter -240 

Årets resultat 26 272 40 060 
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Balansräkning 
Belopp iTkr Not 2021-12-31 2020-12-31  

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 
Byggnader och mark 10,11 1 431 995 1 329 705 
Maskiner och fordon 12 2 588 3 115 
Inventarier, konstverk 13 2 303 2 303 
Pågående nyanläggningar och förskott 
avseende materiella anläggningstillgångar 14 46 431 72 597 

1 483 317 1 407 720 

Finansiella anläggningstillgångar 
Andra långfristiga värdepappersinnehav 15 40 40 
Uppskjuten skattefordran 17 3 186 124 

3 226 164 

Summa anläggningstillgångar 1 486 543 1 407 884 

Omsättningstillgångar 

Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar 2 875 1 520 
Fordringar hos koncernföretag 3 507 11 486 
Skattefordran 610 559 
Övriga fordringar 1 315 4 046 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 4 699 2 453 

13 006 20 064 

Kassa och bank 95 763 61 308 

Summa omsättningstillgångar 108 769 81 372 

SUMMA TILLGÅNGAR 1 595 312 1 489 256 
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Balansräkning 
Belopp i Tkr Not 2021-12-31 2020-12-31 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 

Biindet eget kapital 
Aktiekapital 16 000 16 000 
Reservfond 152 450 152 450 

168 450 168 450 

FM,' eget kapital 16 

Balanserat resultat 131 654 102 214 
Årets resultat 26 272 40 060 

157 926 142 274 

Summa eget kapital 326 376 310 724 

Avsättningar 
Uppskjuten skatteskuld 17  35 397 24 012 

35 397 24 012 

Lån skulder 18 
Övriga skulder till kreditinstitut 1 144 355 1 076 617 

1 144 355 1 076 617  

Kortfristiga skulder 
Skulder till kreditinstitut 30 132 27 200 
Förskott från kunder 21 999 17 209 
Leverantörsskulder 22 463 21 629 
Övriga kortfristiga skulder 2 012 2 108 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 12 578 9 757 

89 184 77 903 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 595 312 1 489 256 
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Kassaflödesanalys 

Belopp i Tkr 

Sida 15 

2021-01-01- 2020-01-01- 
Not 2021-12-31 2020-12-31 

Den löpande verksamheten 
Resultat efter finansiella poster 31 088 38 564 
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m 46 641 45 481  

77 729 84 045 
Betald inkomstskatt -241 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 77 729 83 804 
förändringar av rörelsekapital 

Kassaflöde fr'eitt föriindtingar i drelsekOital 

-\ Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar -921 2 229 
J1 Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder 8 349 84 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 85 157 86 117 

Investeringsverksamheten 
Förvärv av materiella anläggningstillgångar 
Avyttring av materiella anläggningstillgångar 
Erhållna statliga stöd 

Kassaflöde från investeringsverksamheten 

Finansieringsverksamheten 
Aktieägatillskott 18 149 
Upptagna lån 97 500 
Amortering av lån -26 830 -25 636 
Koncernbidrag 11 486 -23 300 
Utbetald utdelning till moderföretagets aktieägare -10 620 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 71 536 -30 787 

Årets kassaflöde 34 455 -46 170 
Likvida medel vid årets början 61 308 107 478 

Likvida medel vid årets slut 22 95 763 61 308 

61) 
fft 
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Noter 

Not 1 Redovisningsprinciper 
Belopp i Tkr om inget annat anges. 

Allmänna redovisningsprinciper 
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 
2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 

Fordringar har värderats till det lägsta av anskaffningsvärde och det belopp varmed de beräknas bli reglerade. 

Uppskattningar och bedömningar 
Upprättande av bokslut och tillämpning av redovisningsprinciper, baseras ofta på ledningens bedömningar, 
uppskattningar och antaganden som anses vara rimliga vid den tidpunkt då bedömningen görs. Uppskattningar och 
bedömningar är baserade på historiska erfarenheter och ett antal faktorer, som under rådande omständigheter anses 
vara rimliga. Resultatet av dessa används för att bedöma de redovisade värdena på tillgångar och skulder, som inte 
annars framgår tydligt från andra källor. Det verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. 
Uppskattningar och antaganden ses över regelbundet. 

Inga väsentliga källor till osäkerhet i uppskattningar och antaganden på balansdagen bedöms kunna innebära en 
betydlig risk för en väsentlig justering av redovisade värden för tillgångar och skulder under nästa räkenskapsår. 

Nyckeltalsdefinitioner 

Balansomslutning: 
Totala tillgångar 

Soliditet: 
Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen. 

Avkastning på totalt kapital: 
Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av balansomslutningen. 

Avkastning på eget kapital: 
Resultat efter finansiella poster i procent av justerat eget kapital. 

Värderingsprinciper m m 
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. 

Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och 
nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet. 

Tillkommande utgifter 
Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet räknas in i tillgångens redovisade värde. Utgifter för löpande 
underhåll och reparationer redovisas som kostnader när de uppkommer. 

För byggnaderna har skillnaden i förbrukningen av betydande komponenter bedömts vara väsentlig. Dessa 
tillgångar har därför delats upp i komponenter vilka skrivs av separat. 
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Avskrivningar 
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den förväntade 
förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas som kostnad i 
resultaträkningen. 

Hänsyn har tagits till beräknat restvärde, fastställt vid anskaffningstillfället i då rådande prisnivå. 

Förvaltningsfastigheterna innehas i syfte att generera hyresintäkter och/eller värdestegring. 
I begreppet förvaltningsfastigheter ingår byggnader, mark och markanläggningar. 
Förvaltningsfastigheterna redovisas i balansräkningen till verkligt värde, som baseras på marknadsvärde. 

Byggnaderna består av ett antal komponenter med olika nyttjandeperioder. Huvudindelningen är byggnader och 
mark. Ingen avskrivning sker på komponenten mark vars nyttjandeperiod bedöms som obegränsad. Byggnaderna 
består av flera komponenter vars nyttjandeperiod varierar. 

Följande huvudgrupper av komponenter har identifierats och ligger till grund för avskrivningen på byggnader: 
-Stomme 100 år 
-Stomkompletteringar, innerväggar mm 100 år 
-Värme/sanitet 35-50 år 
-El 40 år 
-Fasad 40-50 år 
-Fönster 50 år 
-Kök 50 år 
-Yttertak 30-50 år 
-Ventilation 20 år 
-Inre ytskikt 15 år 
-Styr- och övervakning 20 år 
-Restpost 10-60 år 
-Lekplatser och gårdar 50 år 
-Maskiner och inventarier 5 år 

Leasing 
Alla leasingavtal redovisas som finansiell leasingavtal. 

Finansiell leasingavtal 
Leasingavgifterna enligt finansiell leasingavtal men exklusive utgifter för tjänster som försäkring och underhåll, 
redovisas som kostnad linjärt över leasingperioden. 

Leasingavgifterna enligt finansiell leasingavtal men exklusive utgifter för tjänster som försäkring och underhåll, 
redovisas som intäkt linjärt över leasingperioden. 

Finansiella tillgångar och skulder 
Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet med kapitel 11 (Finansiella instrument värderade utifrån 
anskaffningsvärdet) i BFNAR 2012:1. 

Värdering av finansiella tillgångar 
Finansiella tillgångar värderas vid första redovisningstillfället till anskaffningsvärde, inldusive eventuella 
transaktionsutgifter som är direkt härförliga till förvärvet till förvärvet av tillgången. 

Finansiella omsättningstillgångar värderas efter första redovisningstillfglet till det lägsta av anskaffningsvärdet på 
balansdagen. 
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Ersättningar till anställda 
.Ersättningar till anställda efter avslutad anställning 
Klassificering 
Planer för ersättningar efter avslutad anställning klassificeras som antingen avgiftsbestämda ellerförmånsbestämda. 

Avgiftsbestämda planer 
Avgifterna för avgiftsbestämda planer redovisas som kostnad. Obetalda avgifter redovisas som skuld. 

Förmånsbestämda planer 
Företaget har valt att tillämpa de förenklingsregler som finns i BFNAR 2012:1. 

I de fall pensionsförpliktelser har tryggats genom överföring av medel till en pensionsstiftelse redovisas en avsättning 
i de fall stiftelsens förmögenhet värderad till marknadsvärde understiger förpliktelsen. I de fall stiftelsens 
förmögenhet överstiger förpliktelsen redovisas ingen tillgång. 

Skatt 
Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är inkomstskatt för 
innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt 
som ännu inte har redovisats. Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida 
räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller händelser. 

Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader, dock särredovisas inte uppskjuten skatt 
hänförlig till obeskattade reserver eftersom obeskattade reserver redovisas som en egen post i balansräkningen. 
Uppskjuten skattefordran redovisas för avdragsgilla temporära skillnader och för möjligheten att i framtiden använda 
skattemässiga underskottsavdrag. Värderingen baseras på hur det redovisade värdet för motsvarande tillgång eller 
skuld förväntas återvinnas respektive regleras. Beloppen baseras på de skattesatser och skatteregler som är beslutade 
före balansdagen och har inte nuvärdesberäknats. 

Intäkter 
Det inflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning redovisas som 
intäkt. Intäkter värderas till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att erhållas, med avdrag för rabatter. 

Försäljning av varor 
Vid försäljning av varor redovisas en intäkt när följande kriterier är uppfyllda: 
- De ekonomiska fördelarna som är förknippade med transaktionen sannolikt kommer att tillfalla 

företaget, 
- Inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt, 
- Företaget har överfört de väsentliga riskerna och fördelarna som är förknippade med varornas 

ägande till köparen, 
- Företaget har inte längre ett sådant engagemang i den löpande förvaltningen som vanligtvis 

förknippas med ägande och utövar inte heller någon reell kontroll över de sålda varorna, samt 
- De utgifter som har uppkommit eller förväntas uppkomma till följd av transaktionen kan beräknas på 

ett tillförlitligt sätt. 

Koncernbidrag och aktieägartillskott 
Koncernbidrag som erhållits/lämnats redovisas som en bokslutsdisposition i resultaträkningen. Det 
erhållna/lämnade koncernbidraget har påverkat företagets aktuella skatt. 

Aktieägartillskott som lämnas utan att emitterade aktier eller andra egetkapitalinstrument erhållits i utbyte redovisas i 
balansräkningen som en ökning av andelens redovisade värde. 
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Not 2 Nettoomsättning 
2021-01-01- 
2021-12-31 

2020-01-01- 
2020-12-31  

Hyresintäkter: 
Bostäder 148 484 145 626 
Lokaler 76 503 78 439 
Övriga objekt 3 869 3 712 
Elavgifter 312 340 
Övrigt 2 070 2 663 
Avgår outhyrt 
Bostäder -1 796 -1 640 
Lokaler -2 189 -3 624 
Övriga objekt -475 -476 
Rabatter -1 239 -1 296 

Summa 225 539 223 744 

Lokalavtal (leasingavtal där företaget är leasegivare) 
Lokalavtal som upphör att gälla inom ett år 891 484 
Lokalavtal som upphör att gälla mellan ett och fem år 54 767 35 561 
Lokalavtal som upphör att gälla senare än fem år 17 378 36 588 

73 036 72 634 

Not 3 Arvode och kostnadsersättning till revisorer 
2021-01-01- 2020-01-01- 
2021-12-31 2020-12-31 

KPMG 
Revisionsuppdrag 
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 

85 

Ernst & YoungAB 
Revisionsuppdrag 
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 

Övriga lvvisom- 
Skatterådgivning 

95 
33  

Med revisionsuppdrag avses lagstadgad revision av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning samt revision och annan granskning utförd i enlighet med överenskommelse 
enligt avtal. 
Detta inkluderar övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat 
biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådan arbetsuppgifter. 
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Not 4 Finansiell leasing - leasetagare 

Leasingavtal där företaget är leasetagare 
Framtida minimileasingaveter avseende icke 
uppsiigningsbara finansiella leasingavtal 

2021-01-01- 
2021-12-31  

2020-01-01 - 
2020-12-31  

Inom ett år 120 175 
Mellan ett och fem år 322 406 
Senare än fem år 

442 581 

Räkenskapsårets kostnadsförda leasingavgifter 435 570 

Not 5 Anställda och personalkostnader 

Medelantalet anställda 
2021-01-01- 2020-01-01- 

2021-12-31 Varall miin 2020-12-31  Varav  Milk 

Sverige 58 66,03 % 59 65,84 %  

Totalt 58 59 

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnader 
2021-01-01- 
2021-12-31 

2020-01-01- 
2020-12-31 

Löner och andra ersättningar, styrelse och VD 1 455 1 459 
Löner och andra ersättningar, anställda 25 332 22 976 
Sociala kostnader 11 924 10 341 
(varav pensionskostnader) 1) 3 075 2 714 

1) Av företagets pensionskostnader avser 311 Tkr  (f.å.  256 Tkr) företagets ledning avseende 1 person. Företagets 
utestående pensionsförpliktelser till denna uppgår till 0 kr. 

Redovisning av könsfördelning i företagsledningar 
2021-12-31 2020-12-31  

Andel kvinnor 
Styrelsen 36 % 36 % 
Övriga ledande befattningshavare 67 % 67 % 

Not 6 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är 
anläggningstillgångar 

2021-01-01- 2020-01-01- 
2021-12-31 2020-12-31  

Utdelningar 2 2 

Summa 2 

egf 
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Not 7 Ränteintäkter och liknande resultatposter 
2021-01-01- 
2021-12-31 

Sida 21 

2020-01-01- 
2020-12-31  

Ränteintäkter, övriga 197 178 

Summa 197 178 

Not 8 Räntekostnader och liknande resultatposter 
2021-01-01- 2020-01-01- 
2021-12-31 2020-12-31 

Räntekostnader, övriga -14718 -14140 

Summa -14 718 -14 140 

Not 9 Skatt på årets resultat 
2021-01-01- 2020-01-01- 
2021-12-31 2020-12-31 

Uppskjuten skatt -8 323 -9 749 
Skatt på tidigare år - -241 

-8 323 -9 990 

2021-01-01- 2020-01-01- 
2021-12-31 2020-12-31  

Resultat före skatt 34 595 50 049  

Skatt enligt gällande skattesats 20,6 % -7 127 -10 710 
Skatteeffekt av skattemässiga justeringar -25 -21 
Skatteeffekt av återförda ränteavdrag -1171 35 
Skatteeffekt av förändrad skattesats - 400 
Justering tidigare års uppskjuten skatt 547 
Skatt hänförlig till tidigare år -241 

Effektiv skatt 24,1 % -8 323 20,0 % -9 990 
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Not 10 Byggnader och mark 
2021-12-31 

Sida 22 

2020-12-31  
Ackumulerade anskaffningsvärden 
-Vid årets början 1 772 069 1 690 016 
-Nyanskaffningar 3 737 993 
-Avyttringar och utrangeringar -2 744 -26 503 
-Omklassificering till förvaltningsfastigheter 147 925 117 002 
-Erhållna statliga bidrag -4032 -9 439 

Vid årets slut 1 916 955 1 772 069 

Ackumulerade avskivningar 
-Vid årets början -442 364 -411 906 
-Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar 1 015 10 093 
-Årets avskrivning -43 611 -40551 

Vid årets slut -484 960 -442 364  

Redovisat värde vid årets slut 1 431 995 1 329 705 

Varav mark 

Ackumulerade anskaffningsvärden 66 366 65 400 

Redovisat värde vid årets slut 66 366 65 400 

Not 11 Upplysning om verkligt värde på förvaltningsfastigheter 
2021-12-31 2020-12-31 

Ackumulerade verkliga viirden 
Vid årets början 2 515 565 2 243 077 
Vid årets slut 2 683 198 2 515 565  

Bolagets samtliga fastigheter innehas för långsiktig uthyrning och ldassificeras därför som förvaltningsfastigheter. 
Totalt redovisat värde uppgår till 1 431 995 tkr (1 329 705 tkr). 

För upplysningasändamål har bolaget själv utfört en värdering för att bedöma fastigheternas verkliga värde. 
Värderingsmetod som använts är diskonterade kassaflödesprognoser. Vid årets värdering har nuvärdet av 
uppskattade framtida kassaflöden för respektive fastighet beaktats. Vid beräkningen av fastigheternas nuvärde har en 
kalkylperiod om 10 år använts och en diskonteringsränta före skatt på 5,75-6 °A. Bedömningen av kalkylräntan görs 
med hänsyn till en långsiktig riskfri obligationsränta med tillägg för fastighetsrelaterad risk. Risken är delvis knuten till 
villkoren för existerande hyreskontrakt, typen av hyresgäster, fastighetstyp och läge. Andra värdepåverkande faktorer 
är hyresutvecklingen som antogs vara 2 °A per år, inflationen som antagits till 2 % under prognosperioden samt 
vakansgraden som antagits vara 2 % per år. 

Verkligt värde för bolagets förvaltningsfastigheter har beräknats till 2 683 mkr (med ett osäkerhetsmått +/- 10 %), 
vilket kan jämföras med det bokförda värdet om 1 432 mkr. 
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Not 12 Maskiner, fordon och inventarier 

2021-12-31 2020-12-31  

Ackumulerade anskaffningsviirden 
-Vid årets början 9 102 7 521 
-Nyanskaffningar 579 1 625 
-Avyttringar och utrangeringar -155 -44 

Vid årets slut 9 526 9 102 

Ackumulerade avskrivningar 
-Vid årets början -5 987 -4 976 
-Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar 106 43 
-Årets avskrivning -1 057 -1 054 

Vid årets slut -6 938 -5 987 

Redovisat värde vid årets slut 2 588 3 115 

Not 13 Konst 
2021-12-31 2020-12-31  

Ackumulerade anskaffningsviirden 
Vid årets början 2 303 2 103 
Nyanskaffningar 200 

2 303 2 303 

Redovisat värde vid årets slut 2 303 2 303 

Not 14 Pågående nyanläggningar och förskott materiella 

anläggningstillgångar 
2021-12-31 2020-12-31  

Vid årets början 72 597 69 688 
Omklassificeringar till förvaltningsfastigheter -147 927 -107 563 
Omklassificeringar till reparation och underhåll -1 220 -543 
Investeringar 122 981 111 015 

Redovisat värde vid årets slut 46 431 72 597 

Not 15 Andra långfristiga värdepappersinnehav 
2021-12-31 2020-12-31  

Ackumulerade anskaffningsvärden: 
-Vid årets början 40 40 

Redovisat värde vid årets slut 40 40 
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Not 16 Disposition av vinst eller förlust 
Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust 
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel: 

2021-12-31  

Balanserad vinst 
Årets resultat 

131 654 
26 272 

Utdelning -2970 

Balanseras i ny räkning 154 956 

Not 17 Uppskjuten skatt 
Uppskjuten Uppskjuten 

2021-12-31 skattefordran skatteskuld Netto 

Väsentliga temporära skillnader 
Uppskjuten skattefordran/skuld 3 186 -35 397 -32211 

Uppskjuten skattefordran/skuld (netto) 3 186 -35 397 -32 211 

Uppskjuten skattefordran avser skattemässigt underskottsavdrag 

2020-12-31 
Väsentliga temporära skillnader 
Uppskjuten skattefordran/skuld 124 -24012 -23888  

Uppskjuten skattefordran/skuld (netto) 124 -24 012 -23 888 

Temporär skillnad 
Redovisat Skattemässigt Temporär 

2021-12-31  värde värde skillnad 

Väsentliga temporära skillnader bänförliga 
till uppskjuten skatteskuld 
Byggnader och mark 1 431 995 1 260 165 171 830 

1 431 995 1 260 165 171 830  
2020-12-31 

Väsentliga temporära skillnader bäufiirliga 
till uppskjuten skatteskuld 
Byggnader och mark 1 329 705 1 213 142 116 563 

1 329 705 1 213 142 116 563 

Not 18 Långfristiga skulder 
2021-12-31 2020-12-31  

Skulder som förfaller inom fem år från balansdagen 666 614 523 699  

Skulder som förfaller senare än fem år från balansdagen 507 874 552 917 

84



Karlshamnsbostäder Aktiebolag Sida 25 
556526-8355 

Not 19 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser 

Ställda säkerheter 
2021-12-31 2020-12-31 

For egna skulder och avsättningar 

Fastighetsinteckningar 209 977 207 877 

209 977 207 877 

Ansvarforbindelrer 

Borgensåtagande till Fastigo 504 472 

504 472 

Summa ställda säkerheter 210 481 208 349 

Not 20 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut 
För beskrivning av effekter på grund av Coronapandemin hänvisas till förvaltningsberättelsen. I övrigt  firms  inga 
väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång. 

Not 21 Betalda räntor och erhållen utdelning 
2021-01-01- 
2021-12-31 

2020-01-01- 
2020-12-31  

Erhållen utdelning 2 2 
Erhållen ränta 197 178 
Erlagd ränta -14718 -14140 

-14 519 -13 960 

Not 22 Likvida medel 
2021-12-31 2020-12-31 

FOY/wide de/komponenter ingår i likvida medel: 
Banktillgodohavande 95 763 61 308  

Ovanstående poster har klassificerats som likvida medel med utgångspunkten att: 
De har en obetydlig risk för värdefluktuationer. 

- De kan lätt omvandlas till kassamedel. 
De har en löptid om högst 3 månader från anskaffningstidpunkten. 

95 763 61 308 

Not 23 Koncernuppgifter 
Företaget är helägt dotterföretag till Stadsvapnet i Karlshamn AB, org nr 556427-2382 med säte i Karlshamn. 
Stadsvapnet i Karlshamn AB ägs av Karlshamns kommun. Närmast överordnade moderföretag som upprättar 
koncernredovisning i vilken företaget ingår är Stadsvapnet i Karlshamn AB. 
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Till bolagss ämman i Karlshamnsbostäder Aktiebolag, org. nr 556526-8355 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Karlshamnsbostäder Aktiebolag för år 2021. Bolagets årsredovisning ingår på sidorna 5-26 i 
detta dokument. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande 
bild av Karlshamnsbostäder Aktiebolags finansiella ställning per den 31 december 2021 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året 
enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on  Auditing  (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder 
beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Karlshamnsbostäder Aktiebolag enligt god revisorssed i 
Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Övriga upplysningar 
Revisionen av årsredovisningen för år 2020 har utförts av en annan revisor som lämnat en revisionsberättelse daterad den 5 mars 2021 med 
omodifierade uttalanden i Rapport om årsredovisningen. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att 
årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt 
årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören 
ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig 
för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag. 
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och 
verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att 

Revisorns ansvar 
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 
årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, 
och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. 
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för 
att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige 
alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan 
finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller 
misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans 
rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som 
användare fattar med grund i årsredovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme 
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 
Dessutom: 

identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i 
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat 
utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är 
tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra 
uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet 
till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet 
som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta 
agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, 
felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll. 

skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna 
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i 
den interna kontrollen. 

fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om 
förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten 
och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt 
drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören 
avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har 
något realistiskt alternativ till att göra något av detta. 

utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som 
används och rimligheten i styrelsens och verkställande 
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande 
upplysningar. 

drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och 
verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift 
vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, 
med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det 
finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana 
händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel 
om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar 
slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vii 
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna 
i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, 
om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om 
årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis 
som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock 
kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte 
längre kan fortsätta verksamheten. 

— utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och 
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om 
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. 

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade 
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också 
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland 
de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi 
identifierat. 
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalanden 

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för 
Karlshamnsbostäder Aktiebolag för år 2021 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. 

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande 
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är 
oberoende i förhållande till Karlshamnsbostäder Aktiebolag enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar 
enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning 
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är 
försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, 
omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, 
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av 
bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande 
bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets  

Revisorns ansvar 
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt 
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med 
en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot 
eller verkställande direktören i något väsentligt avseende: 

— företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon 
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
bolaget, eller 

— på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, 
årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av 
bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att 
med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med 
aktiebolagslagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att 
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer 
att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda  

organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och 
bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett 
betryggande sätt. 
Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt 
styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de 
åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i 
överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska 
skötas på ett betryggande sätt. 

ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner 
av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder 
vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 
inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och 
förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig 
främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande 
granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella 
bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att 
vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och 
förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och 
överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi 
går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna 
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande 
om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens 
förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi 
granskat styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av underlagen 
för detta för att kunna bedöma om förslaget är förenligt med 
aktiebolagslagen. 

Karlshamn den 9 mars 2022 

KPMG AB 

6-44'r /1~g-62'4,  
ra Sjöberg ,/inarsson 

Auktoriserad revisor 
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KARLSFI AMNS KOMMLN
KOMMUN]KAN:iI,IilT

rN K 2027 -03- 1 t+

DNR,
Till årsstämman i Karlshamnsbostäder Aktiebolag
Orga nisationsnu mmer 555526-8355

Granskningsrapport

Undertecknad har granskat bolagets verksamhet under
räkenskaps äret 2O2t.

Granskningen har genomförts enligt aktiebolagslagen och god

revisionssed i kommunal verksamhet. Det innebär att jag har
planerat och genomfört granskningen för att i rimlig grad
försäkra mig om att bolagets verksamhet skötts på ett
ändamå lsenligt, och från ekonomisk synpunkt tillfredsstä llande
sätt, samt att bolagets interna kontroll varit tillräcklig.

Min granskning, har huvudsakligen bestått i att löpande granska
protokoll från styrelsens sammanträden. Den har inriktats på att
granska att besluten verkställts och att verksamheten håller sig
inom de ramar som bolagsordningen och ägardirektiven anger.
Jag har också haft tillgång till, och läst, handlingar som utgör
underlag för styrelsens beslut. Verkställande direktörens månads-
brev ger också en bra bild av hur verksamheten fortskrider.
Vid samtal med bolagets auktoriserade revisor har jag också fått
del av hennes iakttagelser under året.

Sammantaget bedömer jag att bolagets verksamhet skötts på

ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande
sätt, samt att bolagets interna kontroll varit tillräcklig.

-03-14

La

Av kommunfullmäktige i Karlshamns kommun och
bolagets årsstämma utsedd lekmannarevisor.

Kj
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att meddela utsett stämmoombud att nedan angiven instruktion ska gälla för ordinarie 
bolagsstämmor (årsstämmor) år 2022.   
 
Sammanfattning 
 
Ordinarie bolagsstämmor (årsstämmor) ska hållas i Karlshamn Energi AB, Karlshamn 
Energi Elförsäljning AB och Karlshamn Energi Vatten AB, 
 
För stämmoombudet gäller följande instruktion. 
 
 - Ombudet yrkar på, under förutsättning att revisorerna lämnar ren 
revisionsberättelse, att styrelsen och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2021.  
 
 - Ombudet yrkar på fastställande av redovisad årsredovisning för år 2021.  
 
 - Ombudet yrkar på att bolaget ska följa de av kommunfullmäktige 
fastställda arvodesreglerna.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-16 
Årsredovisning och revisionsberättelse för Karlshamn Energi AB 2021 
Granskningsrapport för Karlshamn Energi AB 2021 
Årsredovisning och revisionsberättelse för Karlshamn Energi Elförsäljning AB 
Granskningsrapport för Karlshamn Energi Elförsäljning AB 2021 
Årsredovisning och revisionsberättelse för Karlshamn Energi Vatten AB 2021 
Granskningsrapport för Karlshamn Energi Vatten AB 2021 
 
Beslutet skickas till 
 
Marie Sällström 
Gertrud Ivarsson  
Iréne Ahlstrand-Mårlind 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 
kommun 2022-03-16 Dnr: 2022/794 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsen 2022-03-22 78 
Kommunfullmäktige 2022-04-04  
 
 
Instruktion till ombud vid årsstämmor i Karlshamn Energi AB, Karlshamn 
Energi Elförsäljning AB och Karlshamn Energi Vatten AB 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att meddela utsett stämmoombud att nedan angiven instruktion ska gälla för ordinarie 
bolagsstämmor (årsstämmor) år 2022.   
 
Sammanfattning 
 
Ordinarie bolagsstämmor (årsstämmor) ska hållas i Karlshamn Energi AB, Karlshamn 
Energi Elförsäljning AB och Karlshamn Energi Vatten AB, 
 
För stämmoombudet gäller följande instruktion. 
 
 - Ombudet yrkar på, under förutsättning att revisorerna lämnar ren 
revisionsberättelse, att styrelsen och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2021.  
 
 - Ombudet yrkar på fastställande av redovisad årsredovisning för år 2021.  
 
 - Ombudet yrkar på att bolaget ska följa de av kommunfullmäktige 
fastställda arvodesreglerna.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-16 
Årsredovisning och revisionsberättelse för Karlshamn Energi AB 2021 
Granskningsrapport för Karlshamn Energi AB 2021 
Årsredovisning och revisionsberättelse för Karlshamn Energi Elförsäljning AB 
Granskningsrapport för Karlshamn Energi Elförsäljning AB 2021 
Årsredovisning och revisionsberättelse för Karlshamn Energi Vatten AB 2021 
Granskningsrapport för Karlshamn Energi Vatten AB 2021 
 
Beslutet skickas till 
 
Marie Sällström 
Gertrud Ivarsson  
Iréne Ahlstrand-Mårlind 
 
 
 
Daniel Wäppling 
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Kommundirektör
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                                                                                                                2022-03-04


                                                                                               Till bolagsstämman i  
        Karlshamn Energi AB 
        Org.nr. 556223-8849 
Granskningsrapport för år 2021 

Jag, av kommunfullmäkEge i Karlshamns kommun utsedd lekmannarevisor, har granskat 
bolagets verksamhet under år 2021 

Styrelse och VD ansvarar för aP verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning, 
ägardirekEv och beslut samt de lagar och föreskriQer som gäller för verksamheten.  
Lekmannarevisorn ansvarar för aP granska verksamhet och intern kontroll samt pröva om 
verksamheten bedrivits enligt fullmäkEges uppdrag och mål samt de lagar och föreskriQer som 
gäller för verksamheten. 

Granskningen har uUörts enligt akEebolagslagen och kommunallagen, god revisionssed i 
kommunal verksamhet, samt uEfrån bolagsordning och fastställda ägardirekEv. Granskningen 
har genomförts med den inriktning och omfaPning som behövs för aP ge rimlig grund för 
bedömning och prövning.  

KarlshamnEnergis doPerbolag Karlshamns VA har övertagit ansvar för vaPen o avlopp i 
Karlshamns kommun, där underhållet varit kraQigt eQersaP under eP avsevärt antal år, vilket 
föranleP aP investeringsbehovet nu är omfaPande. DePa innebär aP de stora problem för 
doPerbolaget under KEAB, kommer aP vara bestående under lång Ell framöver. Då det enligt 
bolaget saknas såväl ekonomi som personal Ell aP inom rimlig Ed göra de åtgärder som är 
nödvändiga för aP trygga vaPenförsörjning, samt åtgärda det miljöhot mot grundvaPen det 
omfaPande läckage av avloppsvaPen ut i naturen som föreligger, är dePa skäl aP allvarligt 
kriEsera kommunledningen som yPerst ansvariga för VA.  
Kommentarer: VaPenläckor som uppgår Ell 25 - 30% av producerat vaPen kommer aP vara 
bestående i 20 år innan bolaget räknar med förändring, eQersom nya läckor uppstår i samma 
takt som gamla lagas enligt uppgiQ. 
Bräddning av avlopp ut i natur vid pumpstaEoner är med känd omfaPning, och grundar sig i 
enligt uppgiQ aP dagvaPen är sammankopplat med avloppssystem i äldre byggnaEoner, samt 
aP omfaPningen av läckor på avloppsrör är stor, men denna mängden avloppsvaPen är okänt 
för revisionen.  

Jag finner aP bolagets verksamhet sköPs på eP ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
Ellfredsställande säP, samt aP den interna kontrollen varit Ellräcklig.   

Karlshamn 20220304 

Tommy Strannemalm 
Lekmannarevisor
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Revisor KPMG: Sara Sjöberg Einarsson
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Karlshamn 20220304 

Till bolagsstämman i  
Karlshamn Energi Elförsäljning AB 

        Org.nr.556527-9345 

Granskningsrapport för år 2021 

Jag, av kommunfullmäkGge i Karlshamns kommun utsedd lekmannarevisor, har granskat 
bolagets verksamhet under år 2021. 

Styrelse och VD ansvarar för aQ verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning, 
ägardirekGv och beslut samt de lagar och föreskriRer som gäller för verksamheten.  
Lekmannarevisorn ansvarar för aQ granska verksamhet och intern kontroll samt pröva om 
verksamheten bedrivits enligt fullmäkGges uppdrag och mål samt de lagar och föreskriRer som 
gäller för verksamheten. 

Granskningen har uVörts enligt akGebolagslagen och kommunallagen, god revisionssed i 
kommunal verksamhet, samt uGfrån bolagsordning och fastställda ägardirekGv. Granskningen 
har genomförts med den inriktning och omfaQning som behövs för aQ ge rimlig grund för 
bedömning och prövning.    

Jag finner aQ bolagets verksamhet sköQs på eQ ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
Gllfredsställande säQ, samt aQ den interna kontrollen varit Gllräcklig.   

Karlshamn, 20220304 

Tommy Strannemalm  
lekmannarevisor 
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Karlshamn 20220304 

Till bolagsstämman i  
        Karlshamns Energi Va4en AB 
        Org.nr. 559170-4308 

  
Granskningsrapport för år 2021 

Jag, av kommunfullmäkHge i Karlshamns kommun utsedd lekmannarevisor, har granskat 
bolagets verksamhet under år 2021. 

Styrelse och VD ansvarar för a4 verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning, 
ägardirekHv och beslut samt de lagar och föreskriQer som gäller för verksamheten.  
Lekmannarevisorn ansvarar för a4 granska verksamhet och intern kontroll samt pröva om 
verksamheten bedrivits enligt fullmäkHges uppdrag och mål samt de lagar och föreskriQer som 
gäller för verksamheten. 

Granskningen har uUörts enligt akHebolagslagen och kommunallagen, god revisionssed i 
kommunal verksamhet, samt uHfrån bolagsordning och fastställda ägardirekHv. Granskningen 
har genomförts med den inriktning och omfa4ning som behövs för a4 ge rimlig grund för 
bedömning och prövning.  

Jag finner a4 bolagets verksamhet skö4s på Hllräckligt ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt Hllfredsställande sä4, samt a4 den interna kontrollen varit Hllräcklig.   

Karlshamn, 20220304 

Tommy Strannemalm 
 lekmannarevisor 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att meddela utsett stämmoombud att nedan angiven instruktion ska gälla för ordinarie 
bolagsstämma (årsstämma) år 2022.   
 
Sammanfattning 
 
Ordinarie bolagsstämma (årsstämma) ska hållas i Karlshamnsfastigheter AB.  
 
För stämmoombudet gäller följande instruktion. 
 
 - Ombudet yrkar på, under förutsättning att revisorerna lämnar ren 
revisionsberättelse, att styrelsen och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2021.  
 
 - Ombudet yrkar på fastställande av redovisad årsredovisning för år 2021.  
 
 - Ombudet yrkar på att bolaget ska följa de av kommunfullmäktige 
fastställda arvodesreglerna.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-16 
Årsredovisning och revisionsberättelse för Karlshamnsfastigheter AB 2021 
Granskningsrapport för Karlshamnsfastigheter AB 2021 
 
Beslutet skickas till 
 
Marie Sällström 
Gertrud Ivarsson  
Iréne Ahlstrand-Mårlind 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 
kommun 2022-03-16 Dnr: 2022/794 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsen 2022-03-22 79 
Kommunfullmäktige 2022-04-04  
 
 
Instruktion till ombud vid årsstämma i Karlshamnsfastigheter AB 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att meddela utsett stämmoombud att nedan angiven instruktion ska gälla för ordinarie 
bolagsstämma (årsstämma) år 2022.   
 
Sammanfattning 
 
Ordinarie bolagsstämma (årsstämma) ska hållas i Karlshamnsfastigheter AB.  
 
För stämmoombudet gäller följande instruktion. 
 
 - Ombudet yrkar på, under förutsättning att revisorerna lämnar ren 
revisionsberättelse, att styrelsen och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2021.  
 
 - Ombudet yrkar på fastställande av redovisad årsredovisning för år 2021.  
 
 - Ombudet yrkar på att bolaget ska följa de av kommunfullmäktige 
fastställda arvodesreglerna.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-16 
Årsredovisning och revisionsberättelse för Karlshamnsfastigheter AB 2021 
Granskningsrapport för Karlshamnsfastigheter AB 2021 
 
Beslutet skickas till 
 
Marie Sällström 
Gertrud Ivarsson  
Iréne Ahlstrand-Mårlind 
 
 
 
Daniel Wäppling 
Kommundirektör
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Till årsstämman i Karlshamnsfastigheter AB

Orga nisationsn u mmer 556188-5 160

Granskningsrapport

Undertecknad har granskat bolagets verksamhet under
räkenskaps året 2A2t.

Granskningen har genomförts enligt aktiebolagslagen och god

revisionssed i kommunal verksamhet. Det innebär att jag har
planerat och genomfört granskningen för att i rimlig grad

försäkra mig om att bolagets verksamhet skötts på ett
ändamålsenligt, och frå n ekonomisk synpunkt tillfredsställande
sätt, samt att bolagets interna kontroll varit tillräcklig.

Min granskning, har huvudsakligen bestått i att löpande granska
protokoll från styrelsens sammanträden. Den har inriktats på att
granska att besluten verkställts och att verksamheten håller sig
inom de ramar som bolagsordningen och ägardirektiven anger.
Jag har också haft tillgång till, och läst, handlingar som utgör
underlag för styrelsens beslut. Vid samtal med bolagets
auktoriserade revisor har jag också fått del av hennes iakttagelser
under året.

Vad gäller Emigranten t har jag tidigt under våren 2O2Lträffat
ordförande och verkställande direktören och därvid informerat dem,
om min syn på vad som behövdes, för att undvika kritik från min sida.
Jag pekade då på tre saker som behövde uppfyllas.
1. Att ge en fullständig och löpande information till ägarbolaget

(Stadsvapnet) och fullmäktige genom kommunstyrelsen.
2. Att, så nära det är möjligt, ta fram en prognos på kostnaden

för att färdigställa byggnationen.
3. Att utreda om nedskrivning av hittills nedlagda kostnader är

nödvändig i enlighet med aktiebolagens krav.
Jag har under året haft en löpande dialog med framför allt ordförande
om hur detta arbete fortskridit.
Samtliga tre punkter har uppfyllts av styrelsen och verkställande
direktören.
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Sammantaget bedömer jag att bolagets verksamhet skötts på

ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande
sätt, samt att bolagets interna kontroll varit tillräcklig.

2-O3-L4

Lars-l Kj

Av kommunfullmäktige i Karlsh ns kommun och
bolagets årsstämma utsedd lekmannarevisor
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att meddela utsett stämmoombud att nedan angiven instruktion ska gälla för ordinarie 
bolagsstämmor (årsstämmor) år 2022.   
 
Sammanfattning 
 
Ordinarie bolagsstämmor (årsstämmor) ska hållas i Karlshamns Hamn AB och 
Karlshamn Kombiterminal AB.  
 
För stämmoombudet gäller följande instruktion. 
 
 - Ombudet yrkar på, under förutsättning att revisorerna lämnar ren 
revisionsberättelse, att styrelsen och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2021.  
 
 - Ombudet yrkar på fastställande av redovisad årsredovisning för år 2021.  
 
 - Ombudet yrkar på att bolaget ska följa de av kommunfullmäktige 
fastställda arvodesreglerna.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-16 
Årsredovisning för Karlshamns Hamn AB 2021 
Revisionsberättelse för Karlshamns Hamn AB 2021 
Granskningsrapport för Karlshamns Hamn AB 2021 
Årsredovisning för Karlshamn Kombiterminal AB 2021 
Revisionsberättelse för Karlshamn Kombiterminal AB 2021 
Granskningsrapport för Karlshamn Kombiterminal AB 2021 
 
Beslutet skickas till 
 
Marie Sällström 
Gertrud Ivarsson  
Iréne Ahlstrand-Mårlind 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 
kommun 2022-03-16 Dnr: 2022/794 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsen 2022-03-22 80 
Kommunfullmäktige 2022-04-04  
 
 
Instruktion till ombud vid årsstämmor i Karlshamns Hamn AB och 
Karlshamn Kombiterminal AB 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att meddela utsett stämmoombud att nedan angiven instruktion ska gälla för ordinarie 
bolagsstämmor (årsstämmor) år 2022.   
 
Sammanfattning 
 
Ordinarie bolagsstämmor (årsstämmor) ska hållas i Karlshamns Hamn AB och 
Karlshamn Kombiterminal AB.  
 
För stämmoombudet gäller följande instruktion. 
 
 - Ombudet yrkar på, under förutsättning att revisorerna lämnar ren 
revisionsberättelse, att styrelsen och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2021.  
 
 - Ombudet yrkar på fastställande av redovisad årsredovisning för år 2021.  
 
 - Ombudet yrkar på att bolaget ska följa de av kommunfullmäktige 
fastställda arvodesreglerna.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-16 
Årsredovisning för Karlshamns Hamn AB 2021 
Revisionsberättelse för Karlshamns Hamn AB 2021 
Granskningsrapport för Karlshamns Hamn AB 2021 
Årsredovisning för Karlshamn Kombiterminal AB 2021 
Revisionsberättelse för Karlshamn Kombiterminal AB 2021 
Granskningsrapport för Karlshamn Kombiterminal AB 2021 
 
Beslutet skickas till 
 
Marie Sällström 
Gertrud Ivarsson  
Iréne Ahlstrand-Mårlind 
 
 
 
Daniel Wäppling 
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Kommundirektör
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Å R S R E D O V I S N I N G

och

K O N C E R N R E D O V I S N I N G

för

Karlshamns Hamn AB
Org.nr. 556016–9467

Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 
2021-01-01 - 2021-12-31

Innehåll Sida

- förvaltningsberättelse 2–8
- resultaträkning 9
- balansräkning 10–11
- kassaflödesanalys 12–13
- noter 14–26
- underskrifter 27
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Sida 2 av 28

Karlshamns Hamn AB
Org.nr. 556016–9467

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i Tusentals svenska kronor, TSEK.

Verksamheten
Allmänt om verksamheten 

Karlshamns Hamn AB är ett helägt dotterbolag till Stadsvapnet i Karlshamn AB. Sistnämnda bolag är moderbolag i den koncern 
som Karlshamns kommun bildade år 1998. Karlshamns Hamn är moderbolag i en koncern, där ingår Karlshamn Tank Storage 
org.nr: 556885–5224 (ägs till 50 % utav Karlshamns Hamn AB samt 50 % av Scandinavian Tank Storage AB, org. nr: 556468–
4115) samt Karlshamn Kombiterminal AB org.nr: 556616-5659 (ägs till 100% av Karlshamns Hamn AB).

Affärsidé
Karlshamns Hamn skall erbjuda kundanpassade helhetslösningar inom området hamn, terminal och transporttjänster. Detta på ett 
sätt som ger långsiktigt god lönsamhet och gynnar utvecklingen i regionen.

Visionen
Karlshamns Hamn skall vara en betydande logistiknod i Södra Östersjöområdet.

Våra verksamhetsmål är:
- att vara en betydande intermodal nod för transportsystem i Södra Östersjöområdet.
- affärsmässighet, där kunder och leverantörer uppskattar oss för vår professionalism och där verksamheten bedrivs med hög etik 
och kundorientering.
- att vara känd som storhamnen i Sydöstra Sverige som genom att leda utvecklingen, som fullservicehamn och med 
konceptlösningar skapar mervärden för våra kunder och tillväxt och lönsamhet för hamnen och dess ägare.
- att leda utvecklingen tekniskt, operativt och marknadsmässigt.
- att anställda ska uppfatta verksamheten som tydlig och utvecklande, där ledorden skall vara kommunikation, målstyrning och 
kompetensutveckling.
- att bolaget skall medverka till att skapa en långsiktig stark regional logistiknäring utifrån en bas i Karlshamn.
- att bolaget skall bedrivas med fokus på hållbar utveckling, högt säkerhetsmedvetande och kontinuerligt förbättringsarbete.

Karlshamns Hamn är den dominerande hamnen i regionen och är av nationellt strategiskt intresse med de stora växande flödena i 
östvästlig handel.

Karlshamns Hamn utgör en viktig transportnod för den lokala, regionala och nationella import- och exportindustrin.
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Sida 3 av 28

Godsomsättning
Karlshamns Hamn minskade i tonnage under 2021 jämfört med 2020 helt beroende av minskad oljehantering som följde efter den 
kraftiga ökningen av lagring 2020 p.g.a. pandemin. Övriga verksamheter ökade tonnaget. Trots detta är Karlshamns Hamn 7:e 
största hamn i Sverige vad gäller tonnage. (Årsstatistiken är ej helt klar nationellt)

Karlshamn har sina största och mest betydelsefulla verksamheter inom segmenten petroleum-, bulk- och skogsprodukter. Hamnen 
påverkas i stor utsträckning av rådande världsmarknadsläge och konjunkturcykler. 
Genom satsningar på skogsprodukter, intermodaltrafik och projekthantering så ökar omsättningen i hamnen över tid. 
Målsättningen är att ha 3 jämnstarka verksamhetsområden – Enhetsgods, flytande bulk (olja och veg. Olja) och break bulk 
(skogsprodukter och torrbulk)
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Oljeprodukter
Oljehanteringen sjönk i hela Sverige efter den kraftiga ökningen 2020 under pandemin. I Karlshamn minskade hanteringen från 
2,1 mnton 2020 till 1,5 mnton 2021

Bulk inkl. projekt
Ökade från 188 ton 2020 till 298 ton 2021. Ren bulkhantering är mycket låg, medan projekthantering ökade med att antal projekt 
under 2021. Tidigare år 2017–2019 gav Nordstream projektet en stor volym.

Skogsprodukter
Skogsprodukter och då framför allt sågade produkter fortsätter att utvecklas mycket positivt.
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Enhetsgods – RoRo och Container
Stora investeringar genomförs under 2020–2022 i kajer och trafikföring för att klara de kommande större RoRo färjorna, vilket 
delvis togs i drift i slutet av 2021.

Under 2021 startades containertrafik med koppling till Sidenvägen.
En bra volymutveckling med ökning från 79 324 (2020) till 83 729 enheter (2021)

Resultat och lönsamhet
Koncernens omsättning uppgick till knappt 201 Mkr (188,6). Under 2020 omsatte Moderbolaget 190,9 Mkr (188,1 Mkr). En 
positiv utveckling totalt trots minskning på Oljesegmentet. För 2022 förväntas utvecklingen vara likartad.
Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 9,6 Mnkr (12.7). Moderbolagets resultat efter finansiella poster uppgick 
till 8.4 Mnkr (13.0).
Resultatet påverkas negativt av extraordinära kostnader i samband med den stora investeringen samt en minskad andel olja.

Finansiering
Nyupplåning har skett med 110 Mnkr (99 Mnkr). Utdelningar och Koncernbidrag uppgick 2021 till 7,6 Mnkr (9,5 Mnkr). 
Soliditet 23,3% (27,5%)

Personal
Antal anställda var i genomsnitt 99, varav 12 av dessa är kvinnor.
Sjukfrånvaro 6% (4,7%).

Företagets säte är Karlshamns kommun.

Flerårsjämförelse*, koncernen

2021 2020 2019 2018 2017
Nettoomsättning 200 982 188 566 333 568 248 911 196 021
Res. efter finansiella poster 9 647 12 700 44 167 26 819 28 170
Balansomslutning 880 692 754 937 666 448 664 191 611 004
Soliditet (%) 23,3 27,5 30,9 29,0 31,0
Avkastning på eget kapital (%) 4,7 6,1 22,2 14,0 14,7
Avkastning på totalt kapital (%) 1,8 2,3 7,2 4,9 5,8
Investeringar 125 815 24 382 33 515 39 514 116 081
Vinstmarginal (%) 7,3 8,5 14,4 12,5 16,7
Avkastning på sysselsatt kapital (%) 1,3 2,4 8,9 5,0 6,7
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*Definitioner av nyckeltal, se noter

Flerårsjämförelse*, moderbolaget

2021 2020 2019 2018 2017
Nettoomsättning 190 854 188 132 331 533 247 529 193 517
Res. efter finansiella poster 8 441 12 989 44 908 28 443 30 477
Balansomslutning 862 386 736 060 648 167 648 064 588 381
Soliditet (%) 23,21 26,92 30,37 28,60 31,30
Avkastning på eget kapital (%) 4,23 6,57 23,49 15,39 16,27
Avkastning på totalt kapital (%) 1,65 2,39 7,49 5,23 6,33
Avkastning på sysselsatt kapital, ROCE (%) 1,19 2,17 9,39 6,4 7,5
Vinstmarginal (%) 6,9 8,8 14,5 12,9 17,7

*Definitioner av nyckeltal, se noter

Investeringar
Totalt investerades 125,8 Mkr (24,4) Mkr i byggnader, markanläggningar och maskiner under år 2021. De största investeringarna 
som gjorts under året är det pågående investeringsprojektet med ombyggnad av RoRo färjeläget.

Ägarförhållanden
Karlshamns Hamn AB är ett helägt dotterbolag till Stadsvapnet i Karlshamns kommun.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Karlshamns Hamn har stora flöden Österut och med en ökad krigsrisk och sanktioner mot Ryssland kan vissa av godsflödena 
påverkas 2022.

Karlshamns Hamn är sedan tidigare stämd av Hamnarbetarförbundet. Dom i AD ska falla i slutet av mars. Beloppet är fullt 
reserverat i bokföringen.

Det har uppdagats frågetecken på en gammal pensionsuppgörelse för en handfull idag anställda. Utredning har startats och idag 
finns ingen uppfattning om denna.

Miljöpåverkan
Karlshamns Hamn AB bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken.

Tillståndsplikten gäller lossning och lastning av fartyg med en bruttodräktighet på minst 1 350 ton, samt mellanlagring och 
uppställning av godsslag för egen och kunders räkning.

Hamnverksamheten innebär främst en påverkan på den yttre miljön genom utsläpp till luft och vatten samt buller.

Karlshamns Hamn AB är sedan år 2013 miljöcertifierade enligt ISO 14000 och har erhållit erforderliga miljötillstånd.

S
ig

na
tu

re
 re

fe
re

nc
e:

 7
5d

a7
26

1-
9c

84
-4

36
0-

92
b2

-3
30

6e
bc

39
a6

b

205



Sida 7 av 28

Förändringar i eget kapital, koncern

Aktiekapital Övrigt 
tillskjutet 

kapital

Annat eget 
kapital inkl 

årets resultat

Innehav utan 
bestämmande 

inflytande

Summa eget 
kapital

Belopp vid årets ingång 53 650 41 730 112 420 0 207 800
Resultatdisp. enl. beslut av
årsstämma:
Utdelning till aktieägare 0 -4 008 0 -4 008
Årets vinst 5 203 0 5 203

Belopp vid årets utgång 53 650 41 730 113 615 0 208 995

Förändringar i eget kapital, moderbolaget

Övrigt bundet Övrigt fritt Årets Summa fritt
Aktiekapital eget kapital eget kapital resultat eget kapital

Belopp vid årets ingång 53 650 730 73 991 4 067 78 058
Resultatdisp. enl. beslut av
årsstämma: 4 067 -4 067 0
Utdelning till aktieägare -4 008 -4 008
Årets vinst 5 318 5 318

Belopp vid årets utgång 53 650 730 74 050 5 318 79 368

Ej återbetalat villkorat aktieägartillskott 31 000 000 kr (31 000 000).

Resultatdisposition (kronor)

Förslag till disposition av bolagets vinst

Till årsstämmans förfogande står
balanserad vinst 74 049 804
årets vinst 5 317 776

79 367 580
Styrelsen föreslår att
till aktieägarna utdelas 4 402 000
i ny räkning överföres 74 965 580

79 367 580

Förslag till beslut om vinstutdelning
Styrelsen föreslår att utdelning lämnas med 4 402 000,00 kr. vilket motsvarar 820,50 kr. per aktie.

Styrelsen föreslår att utbetalning av utdelningen skall ske i omedelbar anslutning till årsstämman.

Styrelsen anser att den föreslagna vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och 
risker ställer på storleken av det egna kapitalet samt bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Yttrandet ska ses mot bakgrund av den information som framgår av årsredovisningen. Företagsledningen planerar inga väsentliga 
förändringar av befintlig verksamhet så som väsentliga investeringar, försäljningar eller avveckling.
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Hänsyn har även tagits till de krav som koncernverksamhetens art, omfattning och risker ställer på koncernens egna kapital samt 
till koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande
resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.
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Karlshamns Hamn AB
Org.nr. 556016-9467

RESULTATRÄKNING Koncernen Moderbolaget
2021-01-01 2020-01-01 2021-01-01 2020-01-01

Not 2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31
Rörelsens intäkter m.m.
Nettoomsättning 3, 8 200 982 188 566 190 854 188 132
Övriga rörelseintäkter 4 -1 408 4 218 723 2 087

199 574 192 784 191 577 190 219

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter -4 0 -4 0
Övriga externa kostnader 7, 6 -65 900 -55 584 -62 143 -55 782
Personalkostnader 5 -89 902 -92 212 -89 902 -92 212
Av- och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar -29 162 -28 519 -26 647 -25 999
Övriga rörelsekostnader -17 -3 -17 -3

-184 985 -176 318 -178 713 -173 996

Rörelseresultat 14 589 16 466 12 864 16 223

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande 
resultatposter

9
7 22 0 17

Övriga ränteintäkter från koncernföretag 0 0 350 357
Räntekostnader och liknande resultatposter 10 -4 949 -3 788 -4 773 -3 608

-4 942 -3 766 -4 423 -3 234

Resultat efter finansiella poster 9 647 12 700 8 441 12 989

Bokslutsdispositioner
Överavskrivningar 0 0 -30 -50
Erhållna koncernbidrag 0 0 1 380 0
Lämnade koncernbidrag -3 600 -6 600 -3 600 -7 414

-3 600 -6 600 -2 250 -7 464

Resultat före skatt 6 047 6 100 6 191 5 525

Årets skatt 11 -844 -1 578 -873 -1 458

Årets resultat 5 203 4 522 5 318 4 067
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Karlshamns Hamn AB
Org.nr. 556016-9467

BALANSRÄKNING Koncernen Moderbolaget
2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31

Not
TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 12 345 383 358 300 317 515 329 078
Maskiner och inventarier 13 151 890 158 914 133 433 139 296
Pågående nyanläggningar och förskott 
avseende materiella anläggningstillgångar

14
224 177 107 868 224 177 107 868

Summa materiella anläggningstillgångar 721 450 625 082 675 125 576 242

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 15 0 0 31 100 31 100
Andelar i Joint Venture företag 16 0 0 5 025 5 025
Fordringar hos Joint Venture företag 19 0 0 11 500 11 500
Uppskjuten skattefordran 17 293 0 293 0
Andra långfristiga fordringar 3 422 4 562 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 3 715 4 562 47 918 47 625

Summa anläggningstillgångar 725 165 629 644 723 043 623 867

Omsättningstillgångar

Varulager m.m. 23
Råvaror och förnödenheter 118 0 118 0
Summa varulager m.m. 118 0 118 0

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 37 799 24 159 35 917 23 830
Fordringar hos Koncernföretag 0 0 1 598 1 548
Fordringar hos Joint Venture företag 0 0 954 913
Aktuell skattefordran 5 197 4 229 5 181 4 212
Övriga fordringar 6 369 6 045 6 184 5 286
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 18 5 657 7 512 5 554 5 282
Summa kortfristiga fordringar 55 022 41 945 55 388 41 071

Kassa och bank
Kassa och bank 100 387 83 348 83 837 71 122
Summa kassa och bank 100 387 83 348 83 837 71 122

Summa omsättningstillgångar 155 527 125 293 139 343 112 193

SUMMA TILLGÅNGAR 880 692 754 937 862 386 736 060
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EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital, koncern

Aktiekapital 53 650 53 650
Övrigt tillskjutet kapital 41 730 41 730
Annat eget kapital inklusive årets resultat 113 615 112 415
Summa eget kapital, koncern 208 995 207 795

Eget kapital, moderföretag

Bundet eget kapital
Aktiekapital 20 53 650 53 650
Reservfond 730 730
Summa bundet eget kapital 54 380 54 380

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 21 74 050 73 991
Årets resultat 5 318 4 067
Summa fritt eget kapital 79 368 78 058

Summa eget kapital, moderföretag 133 748 132 438

Obeskattade reserver
Obeskattade reserver 22 0 0 83 653 83 623
Summa obeskattade reserver 0 0 83 653 83 623

Avsättningar
Uppskjuten skatteskuld 17 32 106 31 010 12 573 11 444
Övriga avsättningar 27 5 715 5 338 5 715 5 338
Summa avsättningar 37 821 36 348 18 288 16 782

Långfristiga skulder 24
Skulder till kreditinstitut 458 000 372 000 443 000 357 000
Övriga skulder 1 360 1 440 1 360 1 440
Summa långfristiga skulder 459 360 373 440 444 360 358 440

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 43 225 28 253 43 080 28 061
Skuld till koncernföretag 3 600 6 600 12 020 15 020
Övriga skulder 16 132 15 845 15 921 15 825
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 25 27 559 26 656 27 316 25 871
Kortfristig del av långfristig skuld till 
kreditinstitut 84 000 60 000 84 000 60 000
Summa kortfristiga skulder 174 516 137 354 182 337 144 777

SUMMA EGET KAPITAL OCH 
SKULDER 880 692 754 937 862 386 736 060
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Karlshamns Hamn AB
Org.nr. 556016-9467

KASSAFLÖDESANALYS Koncernen Moderbolaget
2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31

Not
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat 3 14 589 16 466 12 864 16 223
Justeringar för poster som inte ingår i 
kassaflödet

30
26 527 29 091 27 012 25 928

Erhållen ränta m.m. 7 22 350 374
Erlagd ränta -4 949 -3 788 -4 773 -3 608
Betald inkomstskatt -1 009 1 078 -1 006 -584

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten
före förändringar av rörelsekapital 35 165 42 869 34 447 38 333

Kassaflöde från förändringar av 
rörelsekapital
Minskning(+)/ökning(-) av 
varulager/pågående arbete -118 0 -118 0
Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar -13 640 12 308 -11 113 12 326
Minskning(+)/ökning(-) av fordringar 2 671 -5 612 -2 235 -335
Minskning(-)/ökning(+) av 
leverantörsskulder 11 972 -3 411 15 019 -3 884
Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga 
skulder -2 485 50 455 -3 759 47 980

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten 33 565 96 609 32 241 94 420

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar 12 -122 810 -122 191 -125 810 -122 191
Försäljning av maskiner o andra tekniska 
anläggningar 292 1 700 292 1 700
Förvärv av pågående nyanläggningar och 
förskott avseende materiella 
anläggningstillgångar 0 0 0 0
Årets amorteringar från intresseföretag 19 0 0 0 2 500
Reglering av finansiella fodringar 0 1 141 0 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -122 518 -138 189 -125 518 -117 991

Finansieringsverksamheten
Koncernbidrag -6 600 0 -7 414
Upptagna långfristiga lån 110 000 38 920 110 000 38 920
Utbetald utdelning -4 008 -2 850 -4 008 -2 850

Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten 105 992 29 470 105 992 28 656

Förändring av likvida medel 17 039 -12 110 12 715 5 085
Likvida medel vid årets början 83 348 76 271 71 122 64 749
Övrig justering 0 348 0 1 288
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Kvar att fördela 0 0 0 0

Likvida medel vid årets slut 26 100 387 83 348 83 837 71 122
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Karlshamns Hamn AB
Org.nr. 556016-9467

NOTER
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning.

Moderföretaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen.

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella 
nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet.

Tillkommande utgifter
Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet räknas in i tillgångens värde. Utgifter för löpande underhåll och 
reparationer redovisas som kostnader när de uppkommer.

Komponentindelning
Materiella anläggningstillgångar har delats upp på komponenterna när komponenterna är betydande och när komponenterna har 
väsentligt olika nyttjandeperioder. När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av 
den gamla komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras. Utgifter för löpande reparationer och underhåll 
redovisas som kostnader. 

Avskrivningar
Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod förutom mark som inte skrivs av. Avskrivningen 
redovisas som kostnad i resultaträkningen.

Hänsyn har tagits till beräknat restvärde, fastställt vid anskaffningstillfället i då rådande prisnivå.
Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. Följande nyttjandeperioder tillämpas:

Antal år
Skyddsrum 50
Bergrum 33
Övriga byggnader 20-60
Markanläggningar 40
Bogserbåtar 10-30
Kranar 10-15
Cisterner 5-25
Maskiner och Inventarier 3-25
Inventarier, verktyg och installationer 5-10
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Leasing
Alla leasingavtal har klassificerats som finansiella eller operationella leasingavtal. Ett finansiellt leasingavtal är ett 
leasingavtal enligt vilket de ekonomiska risker och fördelar som är förknippade med att äga en tillgång i allt väsentligt 
överförs från leasegivaren till leasetagaren. Ett operationellt leasingavtal är ett leasingavtal som inte är ett finansiellt 
leasingavtal.

Operationell leasing

Operationella leasingavtal kostnadsförs linjärt över leasingperioden.

Leasingavgifterna enligt operationella leasingavtal, inklusive förhöjd förstagångshyra men exklusive utgifter för tjänster 
som försäkring och underhåll, redovisas som kostnad linjärt över leasingperioden.

Samtliga leasingavtal kostnadsförs linjärt över leasingperioden.

Finansiella leasingavtal

Rättigheter och skyldigheter enligt finansiella leasingavtal redovisas som tillgång och skuld i balansräkningen. Vid det första 
redovisningstillfället värderas tillgången och skulden till det lägsta av tillgångens verkliga värde och nuvärdet av 
minimileasingavgifterna. Utgifter som är direkt hänförbara till ingående och upplägg av leasingavtalet läggs till det belopp som 
redovisas som tillgång.

Efter det första redovisningstillfället fördelas minimileasingavgifterna på ränta och amortering av skulden enligt 
effektivitetsräntemetoden. Variabla avgifter redovisas som kostnader det räkenskapsår de uppkommit.

Finansiella instrument
Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärde.

Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet med kapitel 11 (Finansiella instrument värderade utifrån 
anskaffningsvärdet) BFNAR 2012:1.

Kundfordringar värderas till anskaffningsvärde med avdrag för befarade förluster. Leverantörsskulder och andra 
icke-räntebärande skulder värderas till nominella belopp.

Finansiella anläggningstillgångar och finansiella långfristiga skulder samt räntebärande kortfristiga finansiella fordringar 
och skulder värderas såväl vid första redovisningstillfället som i efterföljande värdering till upplupet anskaffningsvärde, 
vilket normalt är detsamma som verkligt värde (transaktionsvärdet) vid anskaffningstidpunkten med tillägg av direkt 
hänförliga transaktionsutgifter såsom courtage.

Inkomstskatt

Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare 
räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats.

Aktuell skatt värderas till det sannolika beloppet enligt de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen.

Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller 
händelser.

Uppskjuten skatt beräknas på temporära skillnader. En temporär skillnad finns när det redovisade värdet på en tillgång eller skuld 
skiljer sig från det skattemässiga värdet. Temporära skillnader beaktas ej i skillnader hänförliga till investeringar i dotterföretag, 
filialer, intresseföretag eller joint venture om företaget kan styra tidpunkten för återföring av de temporära skillnaderna och det 
inte är uppenbart att den temporära skillnaden kommer att återföras inom en överskådlig framtid. Skillnader som härrör från den 
första redovisningen av goodwill eller vid den första redovisningen av en tillgång eller skuld såvida inte den hänförliga 
transaktionen är ett rörelseförvärv eller påverkar skatt eller redovisat resultat utgör inte heller temporära skillnader.
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Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den 
omfattning det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga överskott.

Avsättningar

Avsättningar redovisas när det finns en legal eller informell förpliktelse till följd av en tidigare händelse, det är sannolikt att ett 
utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen och beloppen kan uppskattas på ett tillförlitligt sätt. Tidpunkten 
eller beloppet för utflödet kan fortfarande vara osäker. 

Avsättningar för omstruktureringar redovisas bara om en fastställd och utförlig omstruktureringsplan har utarbetats och införts, 
eller om företaget minst har offentliggjort planens huvuddrag till dem som berörs av den. Avsättningar redovisas inte för utgifter 
som hör samman med den framtida verksamheten. 

En avsättning redovisas till den bästa uppskattningen av det belopp som krävs för att reglera förpliktelsen på balansdagen. 
Avsättningar tas endast i anspråk för de utgifter som avsättningen ursprungligen var avsedd för. Avsättningar diskonteras 
till sina nuvärden där pengars tidsvärde är väsentligt.

Intäktsredovisning
Inkomsten redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Företaget redovisar därför 
inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om ersättningen erhålls i likvida medel direkt vid leverans. Avdrag görs för 
lämnade rabatter.

Tjänster

Tjänsteuppdrag och entreprenadavtal - löpande räkning
Inkomst från uppdrag på löpande räkning redovisas som intäkt i takt med att arbete utförs och material levereras eller förbrukas.

Tjänsteuppdrag och entreprenadavtal - fast pris
Uppdragsinkomster och uppdragsutgifter för uppdrag till fast pris redovisas som intäkt och kostnad med utgångspunkt 
från färdigställande på balansdagen.

Hyror
Hyresintäkter från uthyrning av företagets lokaler redovisas linjärt över leasingperioden.

Joint venture
Då koncernen har gemensamt bestämmande inflytande genom ett avtalsbaserade samarbeten, i gemensamt styrda 
verksamheter, tillgångar eller företaget föreligger ett så kallade joint venture. Koncernen tillämpar klyvningsmetoden vid 
redovisning av innehav i joint venture.

Varulager

Varulagret är värderat till 97% av det samlade anskaffningsvärdet. Lagret avser ett materiallager.

Koncernredovisning
Dotterföretag

Dotterföretag är företag i vilka moderföretaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av röstetalet eller på annat sätt har ett 
bestämmande inflytande. Bestämmande inflytande innebär en rätt att utforma ett företags finansiella och operativa strategier i 
syfte att erhålla ekonomiska fördelar. Redovisningen av rörelseförvärv bygger på enhetssynen. Det innebär att förvärvsanalysen 
upprättas per den tidpunkt då förvärvaren får bestämmande inflytande. Från och med denna tidpunkt ses förvärvaren och den 
förvärvade enheten som en redovisningsenhet. Tillämpningen av enhetssynen innebär vidare att alla tillgångar (inklusive 
goodwill) och skulder samt intäkter och kostnader medräknas i sin helhet även för delägda dotterföretag.
Anskaffningsvärdet för dotterföretag beräknas till summan av verkligt värde vid förvärvstidpunkten för erlagda tillgångar med 
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tillägg av uppkomna och övertagna skulder samt emitterade egetkapitalinstrument, utgifter som är direkt hänförliga till 
rörelseförvärvet samt eventuell tilläggsköpeskilling. I förvärvsanalysen fastställs det verkliga värdet, med några undantag, vid 
förvärvstidpunkten av förvärvade identifierbara tillgångar och övertagna skulder samt minoritetsintresse. Minoritetsintresse 
värderas till verkligt värde vid förvärvstidpunkten. Från och med förvärvstidpunkten inkluderas i koncernredovisningen det 
förvärvade företagets intäkter och kostnader, identifierbara tillgångar och skulder liksom eventuell uppkommen goodwill eller 
negativ goodwill.

Koncernbidrag
Koncernbidrag som har lämnats till dotterföretag redovisas som en ökning av andelens redovisade värde. Erhållna koncernbidrag 
redovisas som bokslutsdispositioner.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- 
eller utbetalningar. 

Som likvida medel klassificerar företaget, förutom kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos banker och andra 
kreditinstitut samt kortfristiga likvida placeringar som är noterade på en marknadsplats och har en kortare löptid än tre 
månader från anskaffningstidpunkten. Förändringar i spärrade medel redovisas i investeringsverksamheten.

Not 2 Uppskattningar och bedömningar

Upprättandet av bokslut och tillämpning av redovisningsprinciper, baseras ofta på ledningens bedömningar, uppskattningar och 
antaganden som anses vara rimliga vid den tidpunkt då bedömningen görs. Uppskattningar och bedömningar är baserade på 
historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer, som under rådande omständigheter anses vara rimliga. Resultatet av dessa 
används för att bedöma de redovisade värdena på tillgångar och skulder, som inte annars framgår tydligt från andra källor. Det 
verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. Uppskattningar och antaganden ses över regelbundet. 

Inga väsentliga källor till osäkerhet i uppskattningar och antaganden på balansdagen bedöms kunna innebära en 
betydande risk för en väsentlig justering av redovisade värden för tillgångar och skulder under nästa räkenskapsår.

UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER

Not 3 Nettoomsättning Koncernen Moderbolaget
2021 2020 2021 2020

Nettoomsättning uppdelad på 
rörelsegren
Hamnverksamhet 157 518 145 670 150 513 149 808
Hyror, arrenden 42 280 41 831 39 156 37 874
Försäkringsersättningar 431 468 431 449
Offentliga bidrag EU 753 597 753

200 982 188 566 190 853 188 131

Not 4 Övriga rörelseintäkter Koncernen Moderbolaget
2021 2020 2021 2020

Övriga rörelseintäkter uppdelade på 
intäktsslag
Vinst vid avyttring av 
anläggningstillgång 29 1 592 29 1 592
Övrigt -1 504 2 226 627 95
Offentliga bidrag 67 401 67 401
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-1 408 4 219 723 2 088
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Not 5 Personal Koncernen Moderbolaget
2021 2020 2021 2020

Medelantalet anställda
Medelantalet anställda bygger på av 
bolaget betalda
närvarotimmar relaterade till en 
normal arbetstid.

Medelantal anställda har varit 99,00 99,00 99,00 99,00
varav kvinnor 12,00 15,00 12,00 15,00
varav män 87,00 84,00 87,00 84,00

Löner, ersättningar m.m.
Löner, ersättningar, sociala kostnader 
och
pensionskostnader har utgått med 
följande belopp:

Styrelsen och VD:
Löner och ersättningar 2 055 1 956 2 055 1 956

2 055 1 956 2 055 1 956
Övriga anställda:

Löner och ersättningar 61 117 61 417 61 117 61 417
Pensionskostnader 6 432 8 650 6 432 8 650

67 549 70 067 67 549 70 067

Sociala kostnader 19 040 19 218 19 040 19 218

Summa styrelse och övriga 88 644 91 241 88 644 91 241

Not 6 Ersättning till revisorer Koncernen Moderbolaget
2021 2020 2021 2020

KPMG
Revisionsuppdrag 99 0 70 0
Revisionsverksamhet utöver 
revisionsuppdrag 35 0 30 0
Övriga tjänster 45 0 45 0

Ernst & Young
Revisionsuppdrag 105 110 79 90
Revisionsverksamhet utöver 
revisionsuppdrag 34 45 29 40
Övriga tjänster 9 15 9 15

327 170 262 145

Med revisionsuppdrag avses revisors arbete för den lagstadgade revisionen och med revisionsverksamhet olika typer av 
kvalitetssäkringstjänster. Övriga tjänster är sådant som inte ingår i revisionsuppdrag, revisionsverksamhet eller skatterådgivning.
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Not 7 Leasingavtal - Operationell leasing 
leasetagare

Koncernen Moderbolaget

2021 2020 2021 2020

Under året har företagets 
leasingavgifter
uppgått till 724 1 286 724 1 286

Framtida minimileasingavgifter för 
icke uppsägningsbara leasingavtal,
förfaller till betalning enligt följande:
Inom 1 år 602 584 602 584
Mellan 2 till 5 år 387 307 387 307

989 891 989 891

Not 8 Leasingavtal - Operationell leasing 
leasegivare

Koncernen Moderbolaget

2021 2020 2021 2020

Framtida minimileasingavgifter för 
icke uppsägningsbara leasingavtal,
förfaller till betalning enligt följande:
Inom 1 år 39 260 34 321 36 626 32 341
Mellan 2 till 5 år 17 697 16 398 17 697 16 398
Senare än 5 år 4 549 6 778 4 549 6 778

61 506 57 497 58 872 55 517

Not 9 Övriga ränteintäkter och liknande 
resultatposter

Koncernen Moderbolaget

2021 2020 2021 2020

Räntor 7 22 0 17
7 22 0 17

Not 10 Räntekostnader och liknande 
resultatposter

Koncernen Moderbolaget

2021 2020 2021 2020

Övriga räntekostnader 3 376 2 629 3 299 2 551
Borgensavgifter 1 573 1 159 1 474 1 057

4 949 3 788 4 773 3 608
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Not 11 Skatt på årets resultat 2021 2020
Koncernen

Aktuell skatt -39 -1
Uppskjuten skatt -805 -1 577

-844 -1 578
Avstämning av effektiv skatt

Procent Belopp Procent Belopp
Resultat före skatt 6 047 6 100

Skatt enligt gällande skattesats 20,61% -1 246 21,39% -1 305
Ej avdragsgilla kostnader 1,24% -75 3,83% -237
Ej skattepliktiga intäkter 3,61% 218 0,00% 0
Skattemässiga justeringar -22,28% -23,23% 1 543
Skattereduktion investeringsstöd 4,85% 293 0,00% 0
Underskottsavdrag från tidigare år -0,03% 2 0,00% 0
Skatt hänförlig till tidigare år 0,60% -36 0,00% 0
I år uppkomna underskottsavdrag 0,00% 0 0,04% -2
Förändring Uppskjuten skatt 13,31% 25,85% -1 577
Redovisad effektiv skatt 17,06% -844 27,88% -1 578

Moderbolaget 2021 2020

Aktuell skatt -37 0
Uppskjuten skatt -836 -1 458

-873 -1 458
Avstämning av effektiv skatt

Procent Belopp Procent Belopp
Resultat före skatt 6 191 5 525

Skatt enligt gällande skattesats 20,59% -1 275 21,39% -1 182
Ej avdragsgilla kostnader 1,21% -75 4,22% -233
Ej skattepliktiga intäkter 3,52% 218 0,00% 0
Skattemässiga justeringar -21,76% -25,65% 1 417
Skattereduktion investeringsstöd 4,73% 293 0,00% 0
Underskottsavdrag från tidigare år -0,03% 2 0,00% 0
Skatt hänförlig till tidigare år 0,58% -36 0,04% -2
Redovisad effektiv skatt 22,34% -873 26,43% -1 458

Not 12 Byggnader och mark Koncernen Moderbolaget
2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärde 553 562 559 990 516 660 511 728
Inköp 0 11 912 11 912
Omklassificeringar 1 987 -18 340 1 987 -6 980
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 555 549 553 562 518 647 516 660
Ingående avskrivningar -193 363 -182 735 -185 682 -173 816
Omklassificeringar -30 3 451 -30 334
Årets avskrivningar -14 873 -14 079 -13 520 -12 200
Utgående ackumulerade 
avskrivningar -208 266 -193 363 -199 232 -185 682
Ingående nedskrivningar -1 900 -1 900 -1 900 -1 900
Utgående ackumulerade 
nedskrivningar -1 900 -1 900 -1 900 -1 900
Utgående redovisat värde 345 383 358 299 317 515 329 078
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Redovisat värde byggnader 33 039 33 934 32 929 33 816
Redovisat värde markanläggningar 226 661 238 683 202 188 212 863
Redovisat värde mark 85 683 85 683 82 398 82 398

345 383 358 300 317 515 329 077

Taxeringsvärde
Taxeringsvärdet för bolagets 
fastigheter: 155 765 152 228 152 047 148 510
varav byggnader: 74 576 71 039 74 576 71 039

Not 13 Maskiner och andra tekniska 
anläggningar

Koncernen Moderbolaget

2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärde 314 601 289 991 287 448 274 199
Inköp 0 12 470 0 12 470
Försäljningar/utrangeringar -1 130 -6 200 -1 130 -6 200
Omklassificeringar 7 515 18 340 7 515 6 979
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 320 986 314 601 293 833 287 448
Ingående avskrivningar -155 686 -143 530 -148 152 -139 755
Försäljningar/utrangeringar 879 5 735 879 5 735
Omklassificeringar 0 -3 451 0 -333
Årets avskrivningar -14 289 -14 440 -13 127 -13 799
Utgående ackumulerade 
avskrivningar -169 096 -155 686 -160 400 -148 152
Utgående redovisat värde 151 890 158 915 133 433 139 296

Not 14 Pågående nyanläggningar och 
förskott avseende materiella 
anläggningstillgångar

Koncernen Moderbolaget

2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärde 107 868 10 059 107 868 10 059
Investeringar 125 815 18 839 125 815 18 839
Omklassificeringar -9 506 78 970 -9 506 78 970
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 224 177 107 868 224 177 107 868
Utgående redovisat värde 224 177 107 868 224 177 107 868

Tillgångar anskaffade med offentligt 
bidrag
ingår med redovisat 
anskaffningsvärde 0 12 627 0 12 627

Pågående större investering i ett nytt färjeläge till viss del med bidrag från EU, år2020 mottagit bidrag med 12 627 tkr

Not 15 Andelar i koncernföretag
Koncernen 2021-12-31 2020-12-31

Företag Antal/Kap. Redovisat Redovisat
Organisationsnummer Säte andel % värde värde

S
ig

na
tu

re
 re

fe
re

nc
e:

 7
5d

a7
26

1-
9c

84
-4

36
0-

92
b2

-3
30

6e
bc

39
a6

b

221



Sida 23 av 28

Moderbolaget 2021-12-31 2020-12-31

Företag Antal/Kap. Redovisat Redovisat
Organisationsnummer Säte andel % värde värde
556616-5659 100 31 100 31 100
Karlshamn Kombiterminal AB Karlshamn 100,00%

31 100 31 100

Not 16 Andelar i Joint Venture företag
Koncernen 2021-12-31 2020-12-31

Företag Antal/Kap. Redovisat Redovisat
Organisationsnummer Säte andel % värde värde

Moderbolaget 2021-12-31 2020-12-31

Företag Antal/Kap. Redovisat Redovisat
Organisationsnummer Säte andel % värde värde
556885-5224 50 5 025 5 025
Karlshamn Tank Storage Karlshamn 50,00%

5 025 5 025

Not 17 Uppskjuten skatt
Koncernen 2021-12-31

Temporär Uppskjuten Uppskjuten
skillnad skattefordran skatteskuld

Byggnader och mark 4 947 0 1 019
Markanläggningar 56 088 0 11 554
Maskiner och inventarier 94 826 0 19 534
Skattereduktion investeringsstöd 0 293 0

293 32 107

2020-12-31

Temporär Uppskjuten Uppskjuten
skillnad skattefordran skatteskuld

Byggnader och mark 4 191 0 863
Markanläggningar 51 362 0 10 581
Maskiner och inventarier 94 978 0 19 566

0 31 010

Moderbolaget 2021-12-31

Temporär Uppskjuten Uppskjuten
skillnad skattefordran skatteskuld

Byggnader och mark 61 035 0 12 573
Skattereduktion investeringsstöd 0 293 0

293 12 573

S
ig

na
tu

re
 re

fe
re

nc
e:

 7
5d

a7
26

1-
9c

84
-4

36
0-

92
b2

-3
30

6e
bc

39
a6

b

222



Sida 24 av 28

2020-12-31

Temporär Uppskjuten Uppskjuten
skillnad skattefordran skatteskuld

Byggnader och mark 55 553 0 11 444
0 11 444

Skattereduktion investeringsstöd avser uppskjuten skattefordran på investeringsavdrag med 3,9 % av årets investeringar i 
skattemässiga inventarier 7 515 tkr. Denna regleras i inkomstdeklarationen år 2022

Not 18 Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter

Koncernen Moderbolaget

2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31

Upplupna intäkter 1 406 4 582 1 406 2 450
Förutbetalda kostnader 4 251 2 930 4 148 2 832

5 657 7 512 5 554 5 282

Not 19 Fordringar hos intresseföretag och 
gemensamt styrda företag

Koncernen Moderbolaget

2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärde 0 0 11 500 14 000
Avgående 0 0 0 -2 500
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 0 0 11 500 11 500
Utgående redovisat värde 0 0 11 500 11 500

Not 20 Upplysningar om aktiekapital

Antal aktier Kvotvärde per 
aktie

Antal/värde vid årets ingång 5 365 10 000,00
Antal/värde vid årets utgång 5 365 10 000,00

Not 21 Disposition av vinst eller förlust

Förslag till disposition av bolagets 
vinst

Till årsstämmans förfogande står
balanserad vinst 74 050
årets vinst 5 318

79 368
Styrelsen föreslår att
till aktieägarna utdelas 4 402
i ny räkning överföres 74 966

79 368
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Not 22 Obeskattade reserver Koncernen Moderbolaget
2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31

Anläggningsreserv 0 0 -83 653 -83 623
0 0 -83 653 -83 623

Anläggningsreserven avser överavskrivningar på maskiner och inventarier

Not 23 Varulager Koncernen Moderbolaget
2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31

Råvaror och förnödenheter
Bokfört värde 118 0 118 0

Varulagret avser ett materiallager till hydralik på maskinerna

Not 24 Långfristiga skulder Koncernen Moderbolaget
2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31

Skulder till kreditinstitut 458 000 372 000 443 000 357 000
Amortering inom 1 år 84 000 60 000 84 000 60 000
Amortering inom 2 till 5 år 259 000 259 000 253 000 244 000
Amortering efter 5 år 199 000 113 000 190 000 113 000

Övriga långfristiga skulder 1 360 1 440 1 360 1 440
Amortering inom 2 till 5 år 320 0 320 0
Amortering efter 5 år 1 040 1 440 1 040 1 440

Summa amortering inom 1 år 84 000 60 000 84 000 60 000
Summa amortering inom 2 till 5 år 259 320 259 000 253 320 244 000
Summa amortering efter 5 år 200 040 114 440 191 040 114 440

Karlshamns Kommun har tecknat borgen för lånen till kreditinstitut

Not 25 Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter

Koncernen Moderbolaget

2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31

Upplupen semesterlöneskuld 12 764 12 378 12 764 12 378
Upplupna utgiftsräntor 420 680 407 311
Hyresinkomster 2 520 2 606 2 520 2 441
Förutbetalda intäkter 341 330 0 330
Övriga poster 11 514 10 662 11 625 10 411

27 559 26 656 27 316 25 871
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Not 26 Likvida medel Koncernen Moderbolaget
2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31

Kassa och bank 100 387 83 348 83 837 71 122
100 387 83 348 83 837 71 122

Not 27 Övriga avsättningar Koncernen Moderbolaget
2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31

Övriga avsättningar 5 715 5 338 5 715 5 338
5 715 5 338 5 715 5 338

Not 28 Ställda säkerheter Koncernen Moderbolaget
2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31

Inga ställda säkerheter för bolaget

Skulder för vilka säkerheter ställts

Not 29 Eventualförpliktelser Koncernen Moderbolaget
2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31

Inga eventualförpliktelser för bolaget

Not 30 Justering för poster som inte ingår 
i kassaflödet

Koncernen Moderbolaget

2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31

Avskrivningar 29 162 28 520 26 647 25 999
Förlust vid försäljning av materiella 
och immateriella 
anläggningstillgångar -17 0 17 0
Avsättningar 377 5 338 348 5 338
Övriga poster -2 995 -4 767 0 -5 409

26 527 29 091 27 012 25 928

Not 31 Koncernförhållanden

Karlshamns Hamn AB, org. nr: 556016-9467 är moderbolag till Karlshamn Kombiterminal AB, org nr: 556616-5659. I 
koncernen ingår ett Joint Venture bolag, Karlshamn Tank Storage AB, org nr: 556885-5224. Karlshamns Hamn AB upprättar 
koncernårsredovisning för denna koncern där Karlshamn Kombiterminal och Karlshamn Tank Storage AB ingår.

Bolaget är helägt dotterbolag till Stadsvapnet i Karlshamn AB, Org.nr. 556427-2382 med säte i Karlshamn. Stadsvapnet i 
Karlshamn AB ägs av Karlshamns Kommun. Koncernredovisning upprättas av Stadsvapnet i Karlshamn AB för den största 
koncernen.

Av koncernens totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 3,4 % (5,6 %) av inköpen och 1,1% (1,6%) av försäljningen andra 
företag inom hela den företagsgrupp som koncernen tillhör.
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Av moderföretagets totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 3,6% (5,3 %) inköpen och 1,2% (2,0 %) av försäljningen 
andra företag inom hela den företagsgrupp som koncernen tillhör.

Not 32 Väsentliga händelser efter 
räkenskapsårets slut

Karlshamns Hamn har stora flöden Österut och med en ökad krigsrisk och sanktioner mot Ryssland kan vissa av godsflödena 
påverkas 2022.

Karlshamns Hamn är sedan tidigare stämd av Hamnarbetarförbundet. Dom i AD ska falla i slutet av mars. Beloppet är fullt 
reserverat i bokföringen.

Det har uppdagats frågetecken på en gammal pensionsuppgörelse för en handfull idag anställda. Utredning har startats och idag 
finns ingen uppfattning om denna.

Not 33 Definition av nyckeltal

Soliditet
Justerat eget kapital i procent av 
balansomslutning

Avkastning på eget kapital
Resultat efter finansiella poster i 
procent av genomsnittligt justerat 
eget kapital

Avkastning på totalt kapital
Rörelseresultat med tillägg för 
finansiella intäkter, i procent av 
genomsnittlig balansomslutning

Vinstmarginal
Rörelseresultat plus finansiella 
intäkter i procent av omsättning

Avkastning på sysselsatt kapital 
(ROCE)
Rörelseresultat plus finansiella 
intäkter i procent av sysselsatt kapital 
(Sysselsatt kapital= 
Balansomslutningen-icke 
räntebärande skulder inklusive 
uppskjuten skatteskuld)
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Karlshamn 2022-03-03

Anders Karlsson, styrelseordförande Gert Åkesson Mats Olsson
Verkställande direktör

Bert-Inge Storck Tor Billing Magnus Dagmyr Winnetoft

Lars Hasselgren Görgen Lennarthsson Mats Olausson

Stefan Sörensson Suzanne Svensson Thomas Qvarnström

Peter Andersson Lars-Göran Olsson Hans Håkansson
Arbetstagarrepresentant Arbetstagarrepresentant Arbetstagarrepresentant

Vår revisionsberättelse har lämnats den 3 mars 2022.

KPMG

Sara Sjöberg Einarsson
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse Karlshamns Hamn AB, org. nr 556016-9467, 2021  1 (2) 

  
 
 
 

Till bolagsstämman i Karlshamns Hamn AB, org. nr 556016-9467 

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen 

Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Karlshamns Hamn AB för år 2021.  

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och koncernens finansiella ställning per den 31 december 2021 och av dessas 
finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och 
koncernredovisningens övriga delar.  

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder 
beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige 
och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.  

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Övriga upplysningar 

Revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen för år 2020 har utförts av en annan revisor som lämnat en revisionsberättelse 
daterad den 9 mars 2021 med omodifierade uttalanden i Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att 
årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att de ger 
en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och 
verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som 
de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och 
koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen 
ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av 

bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De 
upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka 
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om 
fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om 
styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, 
upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ 
till att göra något av detta. 

 

Revisorns ansvar 
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 
årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte 
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse 
som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av 
säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt 
ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en 
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på 
grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om 
de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de 
ekonomiska beslut som användare fattar med grund i 
årsredovisningen och koncernredovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme 
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 
Dessutom: 

 identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i 
årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför 
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och 
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga 
för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte 
upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är 
högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, 
eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, 
förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller 
åsidosättande av intern kontroll. 

 skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna 
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i 
den interna kontrollen. 

 utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som 
används och rimligheten i styrelsens och verkställande 

direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande 
upplysningar. 

 drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och 
verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift 
vid upprättandet av årsredovisningen och 
koncernredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i 
de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon 
väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller 
förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets och 
koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar 
slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i 
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna 
i årsredovisningen och koncernredovisningen om den 
väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är 
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen och 
koncernredovisningen. Våra slutsatser baseras på de 
revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för 
revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller 
förhållanden göra att ett bolag och en koncern inte längre kan 
fortsätta verksamheten. 

 utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och 
innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen, 
däribland upplysningarna, och om årsredovisningen och 
koncernredovisningen återger de underliggande 
transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en 
rättvisande bild. 

 inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis 
avseende den finansiella informationen för enheterna eller 
affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande 
avseende koncernredovisningen. Vi ansvarar för styrning, 
övervakning och utförande av koncernrevisionen. Vi är ensamt 
ansvariga för våra uttalanden. 
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Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade 
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också 
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland 

de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi 
identifierat. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalanden 

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning för Karlshamns Hamn AB för år 2021 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. 

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande 
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.  

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är 
oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt 
dessa krav.  

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar  

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning 
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är 
försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets och koncernens 
verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av 
moderbolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, 
likviditet och ställning i övrigt. 

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av 
bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande 
bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation och att tillse 

att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, 
medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i 
övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.  
Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt 
styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de 
åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i 
överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska 
skötas på ett betryggande sätt. 

Revisorns ansvar 
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt 
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med 
en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot 
eller verkställande direktören i något väsentligt avseende: 

 företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon 
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
bolaget, eller  

 på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, 
årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av 
bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att 
med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med 
aktiebolagslagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att 
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer 
att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 

ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner 
av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder 
vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 
inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och 
förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig 
främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande 
granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella 
bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att 
vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och 
förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och 
överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi 
går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna 
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande 
om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens 
förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi 
granskat styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av underlagen 
för detta för att kunna bedöma om förslaget är förenligt med 
aktiebolagslagen.

 

 

Karlshamn den 9 mars 2022  

 
KPMG AB   

   

   

   

Sara Sjöberg Einarsson   

Auktoriserad revisor   
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Till bolagsstämman i Karlshamn hamn AB
Organi sati onsnummer 5 5 6016-9 467

20022-03-14

Jag bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från
ekonomi sk synpunkt tillfredsställande sätt, samt aff den interna kontrollen
varit tillråcklig.

Granskningsrapport för är 2021

Jag Lars-Erik Johansson - av kommunfullmäktige i Karlshamns kommun
utsedd lekmannarevi sor - har granskat bolagets-verksamhet

styrelse och vD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande
bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de lagar och föieskrifter somgåller för verksamheten.

Lekmannarevisorn ansvarar för att granska verksamhet och intern kontroll
samt pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål
samt de lagar och föreskrifter som gäiler foi verksamheien. '

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, gocl
revisionssed i kommunal verksamhet" samt ut]från bolagsordning äch'

"
fastställ da ägardirektiv.

G,ranskningen har genomförts rned den inriktning och omfattning som behovsför att ge rimlig grund för bedömning och provning.

c

Lekm
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Å R S R E D O V I S N I N G

för

Karlshamn Kombiterminal AB
Org.nr. 556616–5659

Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2021-01-01 - 2021-12-31

Innehåll Sida

- förvaltningsberättelse 2
- resultaträkning 3
- balansräkning 4-5
- förändringar i eget kapital 6
- kassaflödesanalys 7
- noter 8-12
- underskrifter 13
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Sida 2 av 13

Karlshamn Kombiterminal AB
Org.nr. 556616–5659

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i Tusentals svenska kronor, TSEK.

Verksamheten
Allmänt o verksamheten

Bolaget skall med Karlshamn som bas bedriva kombiterminalverksamhet med fokus på intermodal trafik som järnväg- och 
landtransporter. Förvalta egendom och tillhandahålla olika logistiktjänster i förbindelse med godshantering samt utöva därmed 
förenlig verksamhet. Bolaget ska bedrivas på affärsmässig grund. 

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Karlshamns Hamn AB org.nr. 556016–9467, med säte i Karlshamn.
Företagets säte är Blekinge Län, Karlshamns kommun

Flerårsjämförelse*

2021 2020 2019 2018 2017
Nettoomsättning 10 113 1 173 2 160 1 698 326
Res. efter finansiella poster 908 -846 -1 131 -2 059 -2 600
Balansomslutning 56 118 56 147 54 271 61 517 59 260
Soliditet (%) 66,07 66,59 68,94 58,87 59,7
Avkastning på eget kapital (%) 2,43 -2,26 -3,07 -5,79 -8,8
Avkastning på totalt kapital (%) 1,93 -1,20 -1,62 -2,74 -4,6

*Definitioner av nyckeltal, se not 20

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Bolaget har under 2021 ändrat bolagsordning och börjat bedriva affärsverksamhet mot externa kunder.

Framtida utveckling
För år 2022 görs bedömningen att ett fortsatt marknadsarbete med Kombiterminal kommer ge goda möjligheter på marknaden.
Resultatdisposition (kronor)

Förslag till disposition av bolagets vinst

Till årsstämmans förfogande står
balanserad vinst 30 999 969
årets vinst 7 599

31 007 568
Styrelsen föreslår att
i ny räkning överföres 31 007 568

31 007 568

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande
resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.
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Karlshamn Kombiterminal AB
Org.nr. 556616–5659

RESULTATRÄKNING 2021-01-01 2020-01-01
Not 2021-12-31 2020-12-31

Rörelsens intäkter m.m.
Nettoomsättning 2, 3 10 113 1 173
Övriga rörelseintäkter 4 -2 130 2 131

7 983 3 304

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader 5 -5 103 -2 170
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -1 796 -1 802

-6 899 -3 972

Rörelseresultat 1 084 -668

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 0 2
Räntekostnader och liknande resultatposter 6 -176 -180

-176 -178

Resultat efter finansiella poster 908 -846

Bokslutsdispositioner
Förändring av avskrivningar utöver plan 482 32
Erhållna koncernbidrag 0 814
Lämnade koncernbidrag -1 380 0

-898 846

Resultat före skatt 10 0

Skatt på årets resultat 7 -2 0

Årets resultat 8 0
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Karlshamn Kombiterminal AB
Org.nr. 556616–5659

BALANSRÄKNING 2021-12-31 2020-12-31
Not

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 8 27 352 28 666
Maskiner och andra tekniska anläggningar 9 7 524 8 006
Summa materiella anläggningstillgångar 34 876 36 672

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga fordringar 10 3 422 4 562
Summa finansiella anläggningstillgångar 3 422 4 562

Summa anläggningstillgångar 38 298 41 234

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 1 861 164
Fordringar hos koncernföretag 8 419 8 419
Aktuell skattefordran 16 17
Övriga fordringar 107 263
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 0 2 131
Summa kortfristiga fordringar 10 403 10 994

Kassa och bank
Kassa och bank 7 417 3 919
Summa kassa och bank 7 417 3 919

Summa omsättningstillgångar 17 820 14 913

SUMMA TILLGÅNGAR 56 118 56 147
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EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital
Aktiekapital 11 100 100
Summa bundet eget kapital 100 100

Fritt eget kapital 19
Balanserat resultat 31 000 31 000
Årets resultat 8 -0
Summa fritt eget kapital 31 008 31 000

Summa eget kapital 31 108 31 100

Obeskattade reserver
Obeskattade reserver 7 524 8 006
Summa obeskattade reserver 7 524 8 006

Långfristiga skulder 12
Skulder till kreditinstitut 15 000 15 000
Summa långfristiga skulder 15 000 15 000

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 618 192
Skulder till koncernföretag 1 598 1 549
Övriga skulder 210 19
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 13 60 281
Summa kortfristiga skulder 2 486 2 041

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 56 118 56 147
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Karlshamn Kombiterminal AB
Org.nr. 556616–5659

Förändringar i eget kapital

Övrigt bundet Övrigt fritt Årets Summa fritt
Aktiekapital eget kapital eget kapital resultat eget kapital

Belopp vid årets ingång 100 0 31 000 -0 31 000
Årets vinst 8 8

Belopp vid årets utgång 100 0 31 000 8 31 008
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Karlshamn Kombiterminal AB
Org.nr. 556616–5659

KASSAFLÖDESANALYS 2021-12-31 2020-12-31
Not

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat 2 1 084 -668
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 14 1 796 1 802
Erhållen ränta m.m. 0 2
Erlagd ränta -176 -180
Betald inkomstskatt/fastighetsskatt -1 -13

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital 2 703 943

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital
Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar -1 697 -18
Minskning(+)/ökning(-) av fordringar 3 427 -2 713
Minskning(-)/ökning(+) av leverantörsskulder -588 1 404
Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder -347 529

Kassaflöde från den löpande verksamheten 3 498 145

Finansieringsverksamheten
Koncernbidrag 0 814
Momsfordran SKV markinköp 0 1 141

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 1 955

Förändring av likvida medel 3 498 2 100
Likvida medel vid årets början 3 919 1 819
Differens i likvida medel

Likvida medel vid årets slut 15 7 417 3 919
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Karlshamn Kombiterminal AB
Org.nr. 556616–5659

NOTER
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning 
(K3).

Koncernbidrag
Erhållna koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner.

Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella 
nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet. 

Utgifter för nedmontering, bortforsling eller återställande av plats räknas inte in i anskaffningsvärdet för en materiell 
anläggningstillgång. I stället redovisas en avsättning successivt över tillgångens nyttjandeperiod. 

Tillkommande utgifter
Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet räknas in i tillgångens redovisade värde. Utgifter för löpande underhåll och 
reparationer redovisas som kostnader när de uppkommer.

För vissa av de materiella anläggningstillgångarna har skillnaden i förbrukningen av betydande komponenter vilka skrivs av 
separat.

Avskrivningar
Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod förutom mark som inte skrivs av. 
Avskrivningen redovisas som kostnad i resultaträkningen. Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. Följande 
nyttjandeperioder tillämpas:

Antal år
Byggnader 25-33
Maskiner och andra tekniska anläggningar 5-25
Inventarier, verktyg och maskiner 5-20
Markanläggningar 10-50

Leasing
Samtliga leasingavtal kostnadsförs linjärt över leasingperioden.

Finansiella instrument
Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärde.

Intäktsredovisning
Inkomsten redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Företaget redovisar därför 
inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om ersättningen erhålls i likvida medel direkt vid leverans. Avdrag görs för 
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lämnade rabatter.

Ränta, royalty och utdelning
Ränta redovisas med tillämpning av effektivräntemetoden. Royalty periodiseras i enlighet med den aktuella 
överenskommelsens ekonomiska innebörd. Utdelning redovisas när aktieägarens rätt att få utdelning bedöms som säker.

Fordringar
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder
Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Inkomstskatt

Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare 
räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats.

Aktuell skatt värderas till det sannolika beloppet enligt de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen.

UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER
Not 2 Nettoomsättning 2021 2020

Nettoomsättning uppdelad på rörelsegren
Terminalarbete 3 525 1 104
Försäkringsersättning 0 19
Hyror upplagsytor 1 144 0
Övriga intäkter 5 444 50

10 113 1 173

Not 3 Leasingavtal - Operationell leasing leasegivare 2021 2020
Framtida minimileasingavgifter för icke 
uppsägningsbara leasingavtal,
förfaller till betalning enligt följande:
Inom 1 år 589 0
Mellan 2 till 5 år 0 0
Senare än 5 år 0 0

589 0

Not 4 Övriga rörelseintäkter 2021 2020

Övriga rörelseintäkter uppdelade på intäktsslag
Pågående avtal upplupen intäkt -2 130 2 131

-2 130 2 131
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Not 5 Ersättning till revisorer 2021 2020

KPMG
Revisionsuppdrag 20 0
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag 5 0

E&Y
Revisionsuppdrag 6 20
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag 0 5

31 25

Med revisionsuppdrag avses revisors arbete för den lagstadgade revisionen och med revisionsverksamhet olika typer av 
kvalitetssäkringstjänster.

Not 6 Räntekostnader och liknande resultatposter 2021 2020

Övriga räntekostnader 78 78
Borgensavgifter 98 102

176 180

Not 7 Skatt på årets resultat 2021 2020

Aktuell skatt -2 0
-2 0

Avstämning av effektiv skatt
Procent Belopp Procent Belopp

Resultat före skatt 10 0

Skatt enligt gällande skattesats 20,00% -2 0,00% 0
Redovisad effektiv skatt 20,00% -2 0,00% 0

Not 8 Byggnader och mark 2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärde 36 079 36 079
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 36 079 36 079
Ingående avskrivningar -7 412 -5 981
Omklassificeringar 1
Årets avskrivningar -1 314 -1 432
Utgående redovisat värde 27 353 28 667

Redovisat värde markanläggningar 24 067 25 382
Redovisat värde mark 3 285 3 285

27 352 28 667

Taxeringsvärde
Taxeringsvärdet för bolagets fastigheter: 3 718 3 718

Not 9 Maskiner och andra tekniska anläggningar 2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärde 10 412 10 412
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 10 412 10 412
Årets avskrivningar -482 -370
Utgående redovisat värde 7 524 8 006
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Not 10 Andra långfristiga fordringar 2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärde 4 562 5 703
Årets nedskrivningar -1 140 -1 141
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 3 422 4 562
Utgående redovisat värde 3 422 4 562

Avser momsfordran för fastighetsköp från kommunen

Not 11 Upplysningar om aktiekapital

Antal aktier Kvotvärde per 
aktie

Antal/värde 100 1 000,00
Antal/värde vid årets utgång 0,00

Not 12 Långfristiga skulder 2021-12-31 2020-12-31

Amortering inom 2 till 5 år 6 000 0
Amortering efter 5 år 9 000 15 000

Avser skulder till kreditinstitut.

Not 13 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2021-12-31 2020-12-31

Upplupna kostnader 47 268
Upplupna räntekostnader 13 13

60 281

Not 14 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 2021-12-31 2020-12-31

Avskrivningar 1 796 1 802
1 796 1 802

Not 15 Likvida medel 2021-12-31 2020-12-31

Kassa och bank 7 417 3 919
7 417 3 919

Beviljad checkräkningskredit uppgår till 10.000.000 kr

Not 16 Koncernförhållanden

Bolaget är helägt dotterbolag till Karlshamns Hamn AB, Org.nr. 556016-9467. Med säte i Karlshamns Kommun. Där modern 
Karlshamns Hamn upprättar koncernredovisning.

Inköp och försäljning inom koncernen
Av företagets totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 16,2 % (76,1 %) av inköpen och 0 % ( 0 %) av försäljningen andra 
företag inom hela den företagsgrupp som företaget tillhör.
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Not 17 Ställda säkerheter 2021-12-31 2020-12-31

Inga ställda säkerheter

Not 18 Eventualförpliktelser 2021-12-31 2020-12-31

Inga eventualförpliktelser

Not 19 Disposition av vinst eller förlust

Förslag till disposition av bolagets vinst

Till årsstämmans förfogande står
balanserad vinst 31 000
årets vinst 8

31 008
Styrelsen föreslår att
i ny räkning överföres 31 008

31 008

Not 20 Definition av nyckeltal

Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Avkastning på eget kapital
Resultat efter finansiella poster i procent av 
genomsnittligt justerat eget kapital

Avkastning på totalt kapital
Rörelseresultat med tillägg för finansiella intäkter, i 
procent av genomsnittlig balansomslutning

Balansomslutning
Totala tillgångar

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella kostnader och intäkter.
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Karlshamn 2022-03-03

Anders Karlsson, Styrelseordförande Bert-Inge Storck Mats Olsson
Verkställande direktör

Tor Billing Magnus Dagmyr Winnetoft Thomas Qvarnström

Görgen Lennarthsson Mats Olausson Suzanne Svensson

Gert Åkesson Stefan Sörensson Lars Hasselgren

Peter Andersson Lars-Göran Olsson Hans Håkansson
Arbetstagarrepresentant Arbetstagarrepresentant Arbetstagarrepresentant

Vår revisionsberättelse har lämnats den 3 mars 2022.

KPMG

Sara Sjöberg Einarsson
Auktoriserad revisor
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Det här dokumentet är elektroniskt undertecknat av nedan parter.

Styrelse: Mats Olausson

VD: Mats Olsson

Styrelseledamot: Magnus Dagmyr Winnetoft

Styrelseledamot: Tor Billing

Styrelseledamot: Thomas Qvarnström

Styrelseledamot: Suzanne Svensson

Styrelsemedlem: Görgen Lennarthsson

Arbetstagarrepresentant: Hans Håkansson

Styrelseledamot : Gert Åkesson

Styrelseledamot: Lars Hasselgren

Arbetstagarrepresentant: Peter Andersson

Stefan Sörensson Styrelseledamot: Bert-Inge Storck

Arbetstagarrepresentant: Lars-Göran Olsson
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Till bolagsstämman i Karlshamn Kombiterminal AB, org. nr 556616-5659 

Rapport om årsredovisningen   

Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Karlshamn Kombiterminal AB för år 2021.  

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande 
bild av Karlshamn Kombiterminal ABs finansiella ställning per den 31 december 2021 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året 
enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.  

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder 
beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Karlshamn Kombiterminal AB enligt god revisorssed i Sverige 
och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.  

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Övriga upplysningar 

Revisionen av årsredovisningen för år 2020 har utförts av en annan revisor som lämnat en revisionsberättelse daterad den 9 mars 2021 med 
omodifierade uttalanden i Rapport om årsredovisningen. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att 
årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt 
årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören 
ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig 
för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och 
verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att 

fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om 
förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten 
och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt 
drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören 
avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har 
något realistiskt alternativ till att göra något av detta. 

 

Revisorns ansvar 
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 
årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, 
och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. 
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för 
att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige 
alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan 
finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller 
misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans 
rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som 
användare fattar med grund i årsredovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme 
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 
Dessutom: 

 identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i 
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat 
utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är 
tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra 
uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet 
till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet 
som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta 
agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, 
felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll. 

 skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna 
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i 
den interna kontrollen. 

 utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som 
används och rimligheten i styrelsens och verkställande 
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande 
upplysningar. 

 drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och 
verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift 
vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, 
med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det 
finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana 
händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel 
om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar 
slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i 
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna 
i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, 
om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om 
årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis 
som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock 
kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte 
längre kan fortsätta verksamheten. 

 utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och 
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om 
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.  

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade 
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också 
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland 
de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi 
identifierat. 
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalanden 

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Karlshamn 
Kombiterminal AB för år 2021 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. 

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande 
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.  

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är 
oberoende i förhållande till Karlshamn Kombiterminal AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt 
dessa krav.  

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar  

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning 
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är 
försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, 
omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, 
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av 
bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande 
bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets 

organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och 
bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett 
betryggande sätt.  
Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt 
styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de 
åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i 
överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska 
skötas på ett betryggande sätt. 

Revisorns ansvar 
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt 
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med 
en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot 
eller verkställande direktören i något väsentligt avseende: 

 företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon 
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
bolaget, eller  

 på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, 
årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av 
bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att 
med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med 
aktiebolagslagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att 
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer 
att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 

ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner 
av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder 
vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 
inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och 
förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig 
främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande 
granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella 
bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att 
vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och 
förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och 
överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi 
går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna 
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande 
om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens 
förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi 
granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

 

 

Karlshamn den 9 mars 2022  

 
KPMG AB   

   

   

   

Sara Sjöberg Einarsson   

Auktoriserad revisor   
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      Workflow Name: DocuSign ID Verification
      Workflow Description: The signer will need to identify themselves with a valid government ID.
      Identification Method: Electronic ID
      Type of Electronic ID: SE_BANKID
      Transaction Unique ID: ce6c6736-c3ba-55fe-950e-661027b97bb6
      Country of ID: SE
      Result: Passed
      Performed: 3/9/2022 3:59:03 PM

Electronic Record and Signature Disclosure: 
      Not Offered via DocuSign

In Person Signer Events Signature Timestamp

Editor Delivery Events Status Timestamp

Agent Delivery Events Status Timestamp

Intermediary Delivery Events Status Timestamp

Certified Delivery Events Status Timestamp

Carbon Copy Events Status Timestamp

Witness Events Signature Timestamp

Notary Events Signature Timestamp

Envelope Summary Events Status Timestamps
Envelope Sent Hashed/Encrypted 3/9/2022 3:54:44 PM

Certified Delivered Security Checked 3/9/2022 3:59:16 PM

Signing Complete Security Checked 3/9/2022 3:59:39 PM

Completed Security Checked 3/9/2022 3:59:39 PM
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Payment Events Status Timestamps
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Till bolagsstämman i Karlshamn Kombiterminal. org nr 55661 6-5659

Granskningsrapport för år ZOZI

Jag av kommunfullmäktige i Karlshamns kommun utsedd lekmannarevisor, har granskat bolagets

verksamhet under är 2OZO

styrelse och vD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning, ägardirektiv

och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Lekmannarevisorn ansvarar för att granska verksamhet och intern kontroll samt pröva om verk-

samheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller

för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god revisionssed i kommunal

verksamhet, samt utifrån bolagsordning och fastställda ägardirektiv.

Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning, som behövs för att ge rimlig

för bedömning och prövning.

Jag finner att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt till-

fredsställande sätt samt att den interna kontrollen varit tillräcklig.

Karlshamn 2A22-03-14

Lars-Erik Johansson

Lekmannarevisor

254



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att meddela stämmoombud Marie Sällström, med förste ersättare Gertrud Ivarsson och 
andre ersättare Iréne Ahlstrand-Mårlind, att nedan angiven instruktion ska gälla för 
ordinarie bolagsstämma (årsstämma) år 2022.   
 
Sammanfattning 
 
Ordinarie bolagsstämma (årsstämma) ska hållas i Stadsvapnet i Karlshamn AB.  
 
Kommunfullmäktige fattade beslut 2018-11-19, § 197, om att utse Marie Sällström, med 
förste ersättare Gertrud Ivarsson och andre ersättare Iréne Ahlstrand-Mårlind, till ombud 
vid bolagstämmor i Karlshamns kommuns helägda bolag för tiden efter ordinarie 
bolagsstämma 2019 till och med ordinarie bolagsstämma 2023.  
 
För stämmoombudet gäller följande instruktion. 
 
 - Ombudet yrkar på, under förutsättning att revisorerna lämnar ren 
revisionsberättelse, att styrelsen och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2021.  
 
 - Ombudet yrkar på fastställande av redovisad årsredovisning för år 2021.  
 
 - Ombudet yrkar på att bolaget ska följa de av kommunfullmäktige 
fastställda arvodesreglerna.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-16 
Årsredovisning och revisionsberättelse för Stadsvapnet i Karlshamn AB 2021 
Granskningsrapport för Stadsvapnet i Karlshamn AB 2021 
 
Beslutet skickas till 
 
Marie Sällström 
Gertrud Ivarsson  
Iréne Ahlstrand-Mårlind 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 
kommun 2022-03-16 Dnr: 2022/794 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsen 2022-03-22 76 
Kommunfullmäktige 2022-04-04  
 
 
Instruktion till ombud vid årsstämma i Stadsvapnet i Karlshamn AB 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att meddela stämmoombud Marie Sällström, med förste ersättare Gertrud Ivarsson och 
andre ersättare Iréne Ahlstrand-Mårlind, att nedan angiven instruktion ska gälla för 
ordinarie bolagsstämma (årsstämma) år 2022.   
 
Sammanfattning 
 
Ordinarie bolagsstämma (årsstämma) ska hållas i Stadsvapnet i Karlshamn AB.  
 
Kommunfullmäktige fattade beslut 2018-11-19, § 197, om att utse Marie Sällström, med 
förste ersättare Gertrud Ivarsson och andre ersättare Iréne Ahlstrand-Mårlind, till ombud 
vid bolagstämmor i Karlshamns kommuns helägda bolag för tiden efter ordinarie 
bolagsstämma 2019 till och med ordinarie bolagsstämma 2023.  
 
För stämmoombudet gäller följande instruktion. 
 
 - Ombudet yrkar på, under förutsättning att revisorerna lämnar ren 
revisionsberättelse, att styrelsen och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2021.  
 
 - Ombudet yrkar på fastställande av redovisad årsredovisning för år 2021.  
 
 - Ombudet yrkar på att bolaget ska följa de av kommunfullmäktige 
fastställda arvodesreglerna.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-16 
Årsredovisning och revisionsberättelse för Stadsvapnet i Karlshamn AB 2021 
Granskningsrapport för Stadsvapnet i Karlshamn AB 2021 
 
Beslutet skickas till 
 
Marie Sällström 
Gertrud Ivarsson  
Iréne Ahlstrand-Mårlind 
 
 
 
Daniel Wäppling 
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Styrelsen och verkställande direktören för

Stadsvapnet i Karlshamn AB
Org nr 556427-2382

får härmed avge

Arsredovisning
och koncern redovisn i ng

för räkenskapsåret 2021-01-01 - 2021-12-31

ln nehållsförteckn ing :

Förvaltn i n gsberättelse
Resultaträkning - koncern
Balansräkning - koncern
Kassaflödesanalys - koncern
Resultaträkning - moderföretag
Balansräkning - moderföretag
Kassaflödesanalys - moderforetag
Noter
Underskrifter

Sida

1

I
10
12
13
14
16
17
33
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Förvaltn i n gsberättelse

Allmänt om verksamheten

Koncernen
Koncernen består av moderbolaget Stadsvapnet i Karlshamn AB med de helägda dotterbolagen
Karlshamn Energi AB, Karlshamnsbostäder AB, Karlshamns Hamn AB, Karlshamnsfastigheter AB och
Kreativum i Blekinge AB. Koncernen bildades 1997 och ägs till 1000Ä av Karlshamns Kommun.
Samtliga bolag har sina säten i Karlshamn.

Sfadsvapnet i Karlshamn AB
Bolaget ska äga och förvalta aktier i kommunala bolag. Bolaget ska utgöra moderbolag i en koncern
som omfattar Karlshamns kommuns helägda bolag.

Bolaget ska företräda ägaren i förhållande till de övriga bolagen i koncernen. I den rollen ligger att
övergripande på strategisk nivå samordna de kommunala bolagens verksamheter och utöva aktiv
ägarstyrning av bolagen i enlighet med ägardirektiv samt riktlinjer, program och andra styrdokument
som ägaren delger bolaget. Bolaget ska ha en löpande kommunikation med dotterbolagen i syfte att
stödja och följa upp att dotterbolagen uppnår fastslagna må|.

Bolaget ska genomföra resultat- och skattemässiga dispositioner för att optimera koncernens resurser,
kontinuerligt ta ställning till bolagskoncernens omfattning och se till att de kommunala bolagen aktivt
arbetar för en hållbar utveckling i sina verksamheter.

Karlshamn EnergiAB
Karlshamn EnergiAB är moderbolag i en koncern med dotterbolagen Karlshamn Energi Elforsäljning
AB samt Karlshamn EnergiVatten AB. Verksamheten i Karlshamn EnergiAB omfattar affärsområdena
elnät, värme & kyla och bredband, medan elproduktion och elhandel bedrivs idotterbolaget Karlshamn
Energi Elforsäljning AB och affärsområdet vatten bedrivs i dotterbolaget Karlshamn Energi Vatten AB.
Företagets vision är att vara det självklara valet och affärsidön är att skapa enkla, prisvärda och
kundnära lösningar med stark fokus på hållbarhet, lokala samarbeten och med ständig fokus på
utveckling och service. Antalet anställda uppgick till 102 varav 23 kvinnor vid årets slut.

Karlshamnsbostäder AB
Karlshamnsbostäder AB är ett allmännyttigt fastighetsbolag. Föremålet för bolagets verksamhet är att
inom Karlshamns kommun köpa, sälja, bebygga, förvalta och utveckla fastigheter eller tomträtter med
bostadslägenheter och därtill hörande lokaler. Andamålet med bolagets verksamhet är att erbjuda
goda bostäder och i allmännyttigt syfte främja bostadsförsörjningen i Karlshamns kommun samt
erbjuda hyresgästerna möjlighet till boinflytande. Karlshamnsbostäder AB arbetar utifrån visionen ett
gott liv för alla, vilket syftar till att kunden ska känna sig trygg i mer än det mest basala. Kunden ska
känna sig betydelsefulloch ha energi att ta vara på det som livet kan ge. Företagets affärsidö är att
erbjuda ett brett utbud av hyresrättslägenheter till kunder som vill bo i Karlshamns kommun. Antalet
anställda uppgick till 58 vid årets slut.

Karlshamns Hamn AB
Karlshamns Hamn är moderbolag i en koncern. I koncernen ingår Karlshamn Tank Storage (ägs till
50% av Karlshamns Hamn AB samt 50% av Scandinavian Tank Storage AB) och Karlshamn
Kombiterminal AB (ägs till 100%). Föremålet for bolagens verksamheter är att bedriva
hamnverksamhet samt utföra hamn-, sjöfarts- och logistikrelaterade tjänster samt att bedriva
verksamhet inom godshantering av järnvägs- och landtransport samt utfora därtill relaterade tjänster
inom hantering och lagring. Bolagets affärside är att erbjuda kundanpassade helhetslösningar inom
området hamn, terminal och transporttjänster. Detta på ett sätt som ger långsiktig god lönsamhet och
gynnar utvecklingen i regionen. Visionen är att vara en betydande logistiknod i Södra Östersjöområdet
Antalet anställda uppgick till 99 vid årets slut.

Karlsham nsfastig heter AB
Föremålet för bolagets verksamhet är att främja näringslivet i Karlshamns kommun genom att förvalta
och hyra ut.lokaler. Vidare ska bolaget förvärva, äga, bebygga, förvalta och forsälja fastigheter eller
tomträtter. Andamålet med bolagets verksamhet är att stärka kommunens attraktionskraft och främja
etableringar. Verksamheten ska bedrivas på affärsmässig grund och syfta till att främja kommunens
utveckling. Karlshamnsfastigheter AB:s vision är att bolaget ska vara den självklara samarbetsparten

$
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för hyresgäster som har behov av verksamhetslokaler i Karlshamns kommun. Bolagets affärsidö är att
erbjuda anpassningsbara lokaler till företagare, vilket skapar förutsättningar för tillväxt. Antalet
anställda uppgick till 6 vid årets slut.

Kreativum i Blekinge AB
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva bedriva science center och naturskola inom
Karlshamns kommun. Bolagets ska bedriva utbildning och utställningsverksamhet som stimulerar
nyfikenhet och utvecklar undersökande sinnen inom naturvetenskap, miljö och klimat, teknik,
matematik och entreprenörskap för att möta framtida samhällsutmaningar. Teknik och naturvetenskap
ligger till grund för en mängd olika utbildningar samt yrken och Kreativum är en viktig aktör i regionen
för att skapa ett intresse för de yrken och utbildningar som är av vikt för regionen och dess
arbetsplatsers utveckling. Bolaget samverkar med skola, näringsliv och andra samhällsutvecklande
intressenter. Antalet anställda uppgick till 13 vid årets slut.

Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning

Moderföretag
Belopp KSEK 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 201A-12-31 2017-12-31
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Avkastning på eget kapital %
Soliditet

1 900
-18 324
622761

neg
40

1 879
I 958

605 606
3,6
41

275
-23100

628 834
neg

38

194
-299

630 974
neg

39

181
-36 299
654 957

neg
37

Koncern
Belopp KSEK 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster -54 593 44 895 67 413 60 672 s9 978
Rörelsemarginal % neg 10,7 11,7 12,2 14,7
Balansomslutning 3841107 3380215 3163380 2619431 24264s2
Avkastning på eget kapitalo/o neg 13 22 24,2 30,1
Soliditet 10 10 10 10 8
Definitioner: se not 36

Kommentarer;
Karlshamn Energi AB (koncernen) redovisar ett resultat efter finansiella poster på 9,7 mnkr (5,9),
Karlshamnsbostäder AB 31,1 mnkr (38,6) och Karlshamns Hamn AB (koncern) 9,6 mnkr (12,7).
Karlshamnsfastigheter AB redovisar en förlust efter finansiella poster på -96,5 mnkr (-3,5) och
Kreativum i Blekinge AB en förlust på -3,3 mnkr (-2,9 mnkr). I moderbolaget redovisas ett resultat efter
finansiella poster på -18,3 mnkr (9,0). Koncernen totalt redovisar ett resultat efter finansiella poster på
-54,6 mnkr (44,9).

Orsaken till koncernens negativa resultatet beror till stor del på nedskrivningar i Karlshamnsfastigheter
AB med 108,5 mkr reducerat med återföring av tidigare nedskrivningar med 16,6 mkr vilket netto
försämrar koncernens resultat med 91,9 mkr. I Karlshamnsfastigheter har uppskrivningar också utförts
med 9'1,9 mkr vilket tillforts bundet eget kapital direkt (uppskrivningsfonden) och redovisas inte över
resultaträkningen.
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Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Verksamhetsäret2021 har fortsatt att präglas av den pandemi som påverkat hela samhället. Påverkan
på koncernbolagen varierar i olika utsträckning. Verksamheter som har begränsats för att minska
smittspridningen i enlighet med myndigheternas rekommendationer är Karlshamns Hamn AB och
Kreativum i Blekinge AB. Karlshamns Hamn har märkt av tapp på terminaltjänster och Kreativum har
endast kunnat bedriva sin ordinarie verksamhet trll 10 o/o av det normala (se fortsatta kommentarer
nedan avseende Kreativum). Karlshamnsbostäder AB och Karlshamns Energi har anpassat och
planerat sina verksamheter med hänsyn till rådande förutsättningar.

Karlshamn EnergiAB
Tillgängligheten i elnätet har varit god, forutom några få mindre avbrott. Elnätsförsäljningen uppgick till
103 GWh. Elnätspriserna höjdes med cirka 1 o/o. Totala investeringar i elnätsverksamheten var 22
mnkr.

Elförsäljningen låg pä 127 GWh. Antalet elkunder har varit på samma nivå jämfört med tidigare år. El
och elcertifikat köps in enligt en fastställd riskpolicy, vilket säkerställer att elhandeln bedrivs med
begränsade risker. El som säljs är miljöcertifierat och omfattas av ursprungsgarantier. Vindkraftverken
på Gunnon och i Sölve har produceral l2,l GWh. Det stigande elpriset undei året har påverkat
resultatet positivt. Under året prissäkrades en del av produktionsvolymen både for är 2021 och
kommande år. Priset på elcertifikat har varit fortsatt lågt under är 2021.

Värmeforsäljningen var 107 GWh med hög andel leverans av spillvärme från Södra Cell. Viss spets-
och reservproduktion från AAK och i egna anläggningar behövt användas. AAK:s leverans baseras på
biobränslen. Södra cell Mörrum har levererat 198 GWh, vitket utgör 97 ,7 %(87 ,2 %) av
värmeproduktionen. För spets- och reservproduktion har AAK stått för 1,1 GWh och egna bioeldade
anläggningar lör 2,2 GWh (bioolja). Totalt innebär detta 99,4 % förnyelsebar fjärrvärmeproduktion.
Fjärrvärmepriset for är 2021 höjdes med 1 %. lnvesteringar i värmeverksamheten var totalt 18 mnkr.

Karlshamn Energi AB är huvudman for den allmänna vatten och avloppsanläggningen i Karlshamns
kommun. Bolaget ansvarar för produktion och distribution av dricksvatten, avledning och rening av
avloppsvatten samt drift, underhåll och förnyelse av Va-anläggningar inom fastställda
verksamhetsområden. Planering och projektering för utbyggnad av vattenverk och reservvattentäkt
pågår.

Affärsområdet bredband har utvecklats vidare i snabb takt. Utbyggnaden av fibernätet färdigställs i

årsskiftet 202112022, vilket innebär att alla permanentboende i Karlshamns kommun har tillgång till
infrastruktur för fiber. Totalt 9600 anslutna kunder. lnvesteringar i bredbandsverksamheten uppgict< titt
53 mnkr lör är 2021.

Karlshamnsbostäder AB
Karlshamnsbostäder AB har under 2021 arbetat med sin organisation, nytt varumärke och hållbarhet.
Organisationen har genomgått en total genomlysning, vilken resulterade i en ny organisation som
verkställdes 1 september 2021. Syftet med den nya organisationen är att skapa en
organisationsstruktur med tydligare helhetsperspektiv på verksamheten och att säkerställa rätt
kompetensforsörjning. Arbetet med visionen har varit att stärka Karlshamnsbostäders varumärke och
bli en tydlig avsändare externt och internt. Hållbarhetsarbetet har bland annat inneburit att det största
energibesparingsarbetet nu är i slutfasen. Projektet har omfattat installation av solceller, utbyte av
ventilationsaggregat, injustering av värme och ventilationssystem, uppgradering av fastigheternas
styrsystem samt belysningsåtgarder. Det bosociala arbetet (lOP, Daycamp, huskurrage) har varit högt
prioriterat och är något som särskiljer bolaget från andra hyresvärdar inom kommunen.

De totala investeringarna uppgår fll 127 mkr varav egenfinansierade avser 15 mkr. Projektet på
Möllebacken, med en investering på 200 mkr (88 mkr 2021), innefattar 213 lägenheter och genomförs
i två etapper. Upprustningen av området löper på snabbare än beräknat, både vad gäller tidplan och
budget. Projektet innefattar såväl exteriöra insatser som fasad och fönster, balkonger och entröer men
också stambyte, ventilation och el. Aven utemiljön kommer att rustas upp för ökad trygghet och trivsel i

området, projektet beräknas vara klart 2023.Vidare avser 14 mkr av de lånefinansierade
investeringarna EPC-projektet (energibesparande åtgärder i hela beståndet). 3,6 mkr avser
ombyggnation av omsorgslokaler för kommunens användning. De egenfinansierade investeringarna
2021 består i huvudsak av stambyten och 1,4 mkr utgörs av påborjat fiberprojekt (fiberutbyggnad i

samtliga bostäder). Antaltillförda bostäder under 2021 uppgår till 10 st. Sju har tillkommit genom
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ombyggnation av lokaler och tre via köp av fastighet. lnga nyproducerade bostäder har tillförts under
året.

Karlshamns Hamn AB
Karlshamns Hamn är den dominerande hamnen i regionen och är av nationellt strategiskt intresse
med de stora växande flödena i östvästlig handel. Karlshamns hamn kan genom en konsultrapport
påvisa ett högt bidrag till regionens BRP och sysselsättning. Bidrag till BRP uppgår till 2,6 miljarder och
en sysselsättning på 2300 arbetstillfällen. Bolaget har haft ett bra verksamhetsår och uppfyller sitt
uppdrag. En hög omsättning i början av året. Ett genombrott med Sidenvägen till Kina med god
efterfrågan. Bolaget har kunnat upprätthålla en god vinstnivå och omsättning trots stora nedgångar på
olja och kraftigt ökade energipriser. Resultatet är bättre än budgeterat vilket bland annat beror på
vindkraftsprojektets samt sågat virke.Hamnen har sin största och mest betydelsefulla verksamhet
inom segmenten petroleum-, bulk- och skogsprodukter samt enhetsgods (RoRo och container).
I slutet av året 2019 påbörjade bolaget ett stort projekt inom RoRo-området, där ett nytt färjeläger
byggs for att kunna ta emot framtidens större/längre fartyg. Projektet har pågått hela år 2020 och är
2021 och fortsätter in i är 2022. lnvesteringen i det nya färjeläget blev dyrare än först budgeterat pga
felaktigheter i tidigare konstruktion, behov av forcering samt variationer från genomförda geotekniska
undersökningar och verklig situation.

Karlsh am nsfastigheter AB
Verksamhetsäret2021 har varit ett år som inneburit fortsatt arbete för att stärka organisationen och
varumärket för framtiden. Företagets fastighetsbestånd är i huvudsak uppdelat i två
förvaltningsområden med ett i Svängsta och ett i Karlshamn. Fastighetsbeståndet i Svängsta går under
benämningen Halda Utvecklingscentrum och utgörs av industrilokaler, kontor samt restaurang. I

Svängsta får efterfrågan på industrilokaler och forråd sägas vara stabil och uthyrningsgraden uppgår
till ca 90%, medan den är svag vad avser administrativa lokaler. Fastigheten har negativ avkastning
och framtida underhållsbehov.

I Karlshamn finns fastighetsbeståndet på Östra Piren fördelat på fyra juridiska fastigheter varav tre i

dagsläget forhyrs bland annat av självständiga företag, Netport Science Park och Blekinge Tekniska
Högskola (BTH). Den fjärde fastigheten, Emigranten 1, är under byggnation och kommer att tillföra
ytterligare ca 10 000 kvm. Hela fastighetsbeståndet marknadsförs idagsläget under begreppet Netport
Science Park men bolaget har för avsikt att arbeta fram att området som Karlshamnsfastigheter har
fastigheter på är Östra piren, där Netport Science Park är en viktig aktör som erbjuder den innovativa
miljö, som gör att företag vill etablera sig just här.

Nuvarande fastighetsbestånd på Piren i Karlshamn tätort är i princip fullt uthyrt. En mindre vakansgrad
måste finnas for att erhålla den flexibilitet som är nödvändig för att gå i takt med hyresgästernas olika
tillväxtfaser. Aven här krävs en uppjustering av hyresnivån för att uppnå en rimlig avkastning. Den
pågående nybyggnationen beräknas stå inflyttningsklar i slutet av 2022 och den reella
marknadsföringen påbörjades i maj 2020 och intensifieras under 2021 . Dä målgruppen av hyresgäster
begränsats till att vara hyresgäster som matchar scienceparkprofilen beräknas det ta längre tid än
sedvanligt att uppnå full uthyrningsgrad.

Karlshamnsfastigheter AB redovisar ett betydande underskott till följd av nedskrivning av Emigranten
etapp 5, det vill säga nybyggnationen på Piren. Den vägledning som bokföringsnämnden lämnar i K3
innebär att ett företag per varje balansdag ska bedöma om det finns någon indikation på att en
tillgångs värde är lägre än dess redovisade värde. Finns det en sådan indikation, ska foretaget
beräkna tillgångens återvinningsvärde. Karlshamnsfastigheter AB har konstaterat att det funnits
indikation på nedskrivningsbehov och därmed låtit ett externt bolag värdera samtliga fastigheter på
Piren. Värderingen visade att det finns ett nedskrivningsbehov, i Emigranten etapp 5, som har belastat
årets resultat med 108,5 mnkr. Aven tillbaka itiden påverkas resultaten då det finns delar i

nedskrivningen som bedöms vara rättelse av fel på grund av att nedskrivningsbehovet förelåg flera år
tidigare.

Karlshamnsfastigheter AB har även låtit värdera befintliga fastigheter som redovisar ett övervärde.
Overvärdena balanserar det negativa resultat som bolaget redovisar (eget kapital) och därmed
understiger inte det egna kapitalet hälften av aktiekapitalet for Karlshamnsfastigheter AB. Kommunen
har lämnat aktieägartillskott på 20,5 mnkr till bolaget för förlusttäckning gällande de delar som avser
rättelse av fel.
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Kreativum iBlekinge AB
Verksamheten påverkades kraftigt av pandemin under första halvan av 2021. På grund av rådande
regler, rekommendationer och restriktioner har verksamheten endast kunnat bedrivas till ca 10 % av
det normala. Detta har påverkat intäkterna i samma grad. Ett aktivt arbete med att hålla nere
kostnader har genomförts, förhandling med hyresvärden gav en hyresreduktion, personal har hyrts ut
och omställningsstöd har erhållits. Arets stora satsning att hyra in en utställning om dinosaurier,
öppnades i begränsad omfattning i maj och från 15 juli kunde Kreativum ta in fler besökare i

anläggningen. Mycket tack vare denna satsning lyckades Kreativum locka över 32 000 besökare under
året. 1 juli 2021 tog Kreativum över ansvaret för verksamheten vid lre natur och kulturskola.

Det har under 2021 gjorts flera stora investeringar i Kreativums anläggning. En ny och modern
konferensanläggning har byggts upp vilken kommer att slutföras i sin helhet i början av 2022.
Domebiografen, som varit Kreativums kännemärke sedan starten 1999, har renoverats och utrustats
med modern teknik för att visa filmer i upplevd tredimensionell miljö. lnvesteringen möjliggOr fOr
Kreativum att bygga upp ett filmbibliotek som kommer att kunna användas under flera år framöver.
Tekniken med tre projektorer är av hög kvalite och ger publiken en upplevelse som inte kan mätas sig
med annan filmteknik. Under hösten 2021 staftades ett stort arbete upp med att bygga en modern fast
utställning som på ett enkelt sätt kan utvecklas under de kommande åren. Grundtanken är att visa på
teknik och vetenskap kopplat till näringslivet.

Måluppfyllelse
Bolagen arbetar utifrån Kommunfullmäktiges inriktningsmål och rapporterar en god måluppfyllelse och
påväg mot en god måluppfyllelse i sin helhet. Pandemin har påverkat möjligheterna att genomföra
vissa åtgärder/aktiviteter vil ket påverkar helhetsbedömn ingen.

' Karlshamns EnergiAB har helt uppnått bolagets må|.' Karlshamnsbostäder AB är påväg mot en god måluppfyllelse.' Karlshamns hamn AB är påväg mot en god måluppfyllelse' Karlshamnsfastigheter AB saknar rapportering av måluppfyllelse.' Kreativum är påväg mot en god måluppfyllelse

Internkontroll
Samtliga bolag arbetar med internkontroll. Flera verksamheter är ISO-certifierade och de flesta arbetar
i ledningssystem.

Förväntad framtida utveckli ng

Koncern
Karlshamn EnergiAB
lnvolvering av verksamheten inom Vatten & Avlopp i KEAB har varit, och är fortsatt, en utmaning.
Många åtgärder och aktiviteter är implementerade och processen fortsätter. Anläggningarnas status
har omfattande behov av reinvesteringar och forcerat underhållsarbete, vilket kommer att kräva
resurser under en lång period framöver. Under året har VA blivit en del av KEABs ISO certifiering inom
kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Pandemin har påverkat Karlshamn Energi bland annat genom att arbete som utförs i

kundanläggningar såsom fiberinstallationer, mätarbyten, servicearbete mm. har senarelagts i perioder
under året. Bolaget har problem med längre leveranstider och högre priser på material inom flera
områden.

Karlshamn Energi ansvarar for samhällskritisk infrastruktur och därav är det mycket viktig med
långsiktig planering av verksamheten. Det är viktigt att säkerställa reinvesteringar och utveckling av
verksamheten. Med kommunens nuvarande begränsade låneutrymme och eventuell påverkan på
Karlshamn Energis framtida investeringar, ser bolaget utmaningar och risk för konsekvenser i

verksamheten. Bolaget behöver ha långsiktig planering och det skapar problem att enbart ta kortsiktiga
beslut.

Karlshamnsbostäder AB
Under början av 2022 inleds en stor satsning gällande upprustning av bolagets största bostadsområde,
Fridhem. Fridhem är ett miljonprogramsområde byggt på 60talet med ett stort, eftersatt
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underhållsbehov. För att framtidssäkra en fortsatt hög efterfrågan på bostäder där behöver hela
området fräschas upp och ses över.

Två av målen for framtiden är att förbättra driftnettot och få en högre kundnöjdhet. Fridhemsprojektet
är också ett bolagsövergripande pilotprojekt för lärande. T.ex. vill vi definiera framtidens serviceflöden
för hela Karlshamnsbostäder samt skapa ökad trygghet och trivsel för de boende.

Bolagets framtida utveckling påverkas av följande:' Begränsad kommunal borgen vilket medför att bolaget måste avstå investeringar som skulle
generera intäkter. Bolaget har också stora svårigheter med att planera investeringarna framåt då läget
är så osäkert' Försenadedetaljplaner
' Höga kostnader för ombyggnad lokaler till lägenheter' Stort hyresbortfall lokaler och studentlägenheter' Ötade driftskostnader som vi inte kan påverka
' Ovanligt många skador under året' Ny organisation från 1 september

Låg hyreshöjning
' Höja prishöjningar på byggmaterial och i vissa fall svårt att få tag på material

Karlshamns Hamn AB
Karlshamns hamn har gjort noterbara genombrott avseende Sidenvägen (järnvägstrafik till Kina),
lagring av vindkraftsleveranser på gasrörstomten och fortsatt utveckling på sågat virke. Bolaget står
infor en möjlig satsning, där bolaget kan fortsätta att bygga ut verksamheterna likhet med andra
kommunala hamnbolag. Dock finns det globala, nationella, regionala och lokala utmaningar som
behöver utvärderas infor en eventuell satsning i framtiden. Stora kostnadsökningar på energi och
drivmedel påverkar företagets resultat negativt.

Ka rl s h a m n sfasti g h ete r A B
Karlshamnsfastigheter har många utmaningar framöver. Det befintliga fastighetsbeståndet åldras och i

takt med det så ökar underhållsbehovet vilket kommer kräva investeringar och utökade
u nderhållskostnader framöver.

Covidl9 har påverkat bolaget genom att vissa hyresgäster har fått uppskov med hyror mm, men den
största utmaningen är vad som händer efter Covidl9 och hur arbetsplatserna kommer att utformas
framöver. Mer hemarbete spås vilket kommer medföra andra behov av mötesplatser och kontor. Det
är viktigt att Karlshamnsfastigheter är med i utvecklingen och kan ställa om för att klara av de nya
kraven som hyresgästerna har.

Arbetet med Emigranten har tagit mycket av bolagets tid. Ett avslut med nuvarande byggentreprenör är
framförhandlat och en ny upphandling pågår och har tilldelas under januari 2022. Den plan som legat
för att öka hyresintäkterna under 2021 har behövt revideras.

Bolagets framtida utveckling påverkas av följande:' Utökad samverkan inom bolags- och kommunkoncernen' Fortsatt inventering av hyresavtal' Digitalt fastighetssystem sätts i drift fullt ut' Marknadsforing och uthyrning av ytor i Emigranten 1

' Nybyggnationen ger initialt ökade förluster.' Risk för fordyrningar i Emigranten 1' Ytterligare nedskrivningsbehov i Emigranten 1' Försaljning respektive förädling av fastighetsbeståndet
' Avmattning av högkonjunktur
' Mycket kraftig ökning av borgensavgiften

Kreativum i Blekinge AB
Kreativum hade ungefär 32 000 besökare under 2021vilket få anses riktigt bra med tanke på årets
början. Dinosaurieutställning bidrog till besöksintresset på ett mycket positivt sätt. Under arbetet med
att ta fram budget 2022 genomfordes en analys avseende bolagets upptagningsområde. lnom 1,5
timmes restid bor det 700 000 personer och inom 2 timmars restid bor det 1,5 miljoner invånare. lnom
detta område så är bolagets utbud unikt.

lnvesteringen i Domebiografen fortsätter under2022 då mattan ersätts och en ändamålsenlig
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belysning installeras. En delav den nya utställningen invigs till sportlovet2022 och fler stationer
tillkommer sedan fortlöpande under året. Kreativum står nu väl rustat för de kommande åren med en
modern konferensanläggning och Domebiograf som ger konferensanläggningen en ny dimension samt
ett utbud i utställningen som möter framtiden. Utsikterna för verksamhetsäre|2022 är ljusare än året
innan men pandemin kan även framledes ställa till problem. Ett arbete med att få Kreativum lönsamt
har påbörjats 2022 och målet är verksamheten skall visa plus frän 2024.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Finansiell risk
Ränterisk
Per den 31 december 2021 uppgick koncernens skulder till kreditinstitut till 3 043 538 tkr och
moderbolagets till 285 800 tkr. Skulden har ökat i koncernen med 303 672 tkr sedan 2020-12-31 fll
följd av investeringar i koncernen och förväntas öka ytterligare under 2022 till följd av fortsatta
budgeterade investeringar i koncernbolagen. Ränte- och kapitalbindningstiden uppgick till 3,4 år i

koncernen och 2,6 år i moderbolaget och snitträntan tll0,7 o/o i koncernen och 1,0% i moderbolaget,
exklusive borgensavgift. En ökad ränta med +1 procentenhet skulle medföra ökade kostnader på 1

906 tkr, vid antaganden om refinansiering av de befintliga lånen, i koncernen, under kommande år
(2022).

Til lstånds- eller anmäl ningspl iktig verksamhet enli gt m iljöbalken

Koncern
Karlshamn Energi AB inkl dotterbolaget Karlshamn Energi Elförsäljning AB och Karlshamn
EnergiVatten AB
Moderbolaget bedriver tillståndspliktig verksamhet vid en anläggning bestående av en 25 MW
biooljeeldad panna i Stilleryd för spets- och reservproduktion av fjärrvärme. Bolaget fortsätter resan
mot 100 % förnyelsebar fjärrvärmeproduktion genom byggnation av ytterligare 15 MW förnyelsebar
fjärrvärmeproduktion i Tostarp. I fjärrvärmenätet finns därutöver fem oljeeldade panncentraler samt en
gasoleldad panna mindre än 10 MW. Dessa används endast för topp- och reservproduktion av
fjärrvärme. I Hällaryd finns en anmälningspliktig panncentral för värmeproduktion med pellets och olja.
På Ostra Piren finns en kylanläggning som har vattendom för att använda havsvatten for frikyla.

I dotterbolaget Karlshamn Energi Elförsäljning AB finns en grupp om tre vindkraftverk på totalt 2 MW
på Gunnön och i Sölve finns två vindkraftverk på vardera 2 MW. Anläggningarna är anmälningspliktiga
och tillsynen sköts av Miljöförbundet Blekinge Väst. Några onormala störningar från anläggningarna
har inte förekommit.

Dotterbolaget Karlshamn Energi Vatten AB har genom en vattendom tillstånd att använda vatten från
Långasjön för dricksvattenproduktion. För att säkra Karlshamns framtida vattenförsörjning lämnades
två tillståndsansökningar till Mark- och miljödomstolen under är 2019. Ansökningar avseende reglering
av sjön Mien och ombyggnad av regleringsdamm, respektive tillstånd att använda Mörrumsån som
reservvattentäkt. Båda ansökningarna har överprövats och avgörs av Mark- och miljööverdomstolen,
med förväntad prövning under år 2022. Bolagets avloppsvatten renas med hjälp av biologisk rening på
Sternö reningsverk medan det i Halahult och Ringamåla sker med både biologisk och kemisk rening.
Karlshamn EnergiVatten AB:s reningsverk på Sternö är Revaq-certifierat som betyder att slammet
från reningsverket kan återföras till jordbruksmark.

Karlshamn Energi har efter ansökan tilldelats gratis utsläppsrätter motsvarande en viss procentandel
av vad som historiskt behövts, dock har ingen tilldelning skett under år 2021. Om behov finns så köps
resterande del in från marknadsaktörer.

Miljöledningssystemet är certifierat enligt ISO 14001.2015. Företagets processer och rutiner hanteras i

ett gemensamt ledningssystem for kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Karlshamn Energi är även
certifierade enligt kvalitetsledningsstandarden ISO 9001:2015 samt enligt Arbetsmiljöstandarden ISO
45001 2018.

Karlshamns Hamn AB
Karlshamns Hamn AB bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken. Tillståndsplikten gäller
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Totalt
eget kapital

lossning och lastning av fartyg med en bruttodräktighet på minst 1 350 ton, samt mellanlagring och
uppställning av godsslag för egen och kunders räkning. Hamnverksamheten innebär främst en
påverkan på den yttre miljön genom utsläpp till luft och vatten samt buller.

Karlshamns Hamn AB är sedan är 2013 miljöcertifierade enligt ISO 14000 och har erhållit erfordeliga
miljötillstånd.

Eget kapital

Förändring i koncernens egna kapital
Övrigt Annat eget

tillskjutet kapitalinkl
kapital årets resultat

Aktie-
kapital

I ngående balans 2020-01 -01
Arets resultat

Eget kapita I 2020-12-31 faststä I ld års redovis n i n g
Justering av tidigare år - rättelse fel

Justerat eget kapitaa 2020-'12-31

160 000 143 270
34 200

303 270
34200

160 000

160 000

160 000

177 470
-16 277

161 193

161 192
-63234

91 914

337 470
-16 277

321 193

321 192
-63234
20 500
91 914

lngående balans 2021 -01 -01
Arets resultat
Erhållet aktieägartillskott
Avsättning uppskrivn ingsfond

Eget kapital 2021 -1 2-31

Förändring i moderföretagets egna kapital
Bundet eget kapital

upp-
Aktie- skrivnings-
kapital fond

20 500

160 000 20 500 189872 370372

Fritt eget kapital

Reserv- Balanserad
fond vinst

Arets Totalt
resultat Eget kapital

lngående balans 2020-01 -01
Omföring av föreg års vinst
Arets resultat

Utgående balans 2020-12-31

Omforing av föreg års vinst
Erhållet aktieägartillskott
Arets resultat

Utgående balans 2021 -12-31

160 000 79 316 581

160 000 79 316 581 30 163 -17 527 252533

Belopp i SEK

160 000 82211
-2 895

-3 940
3 940
9 664

9 664

-9 664

-17 527

239 896

I 664

249 560

20 500
-17 527

581 1 045
-1045

I 663
20 500

Förslag till disposition beträffande bolagets vinst eller förlust

Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 12 636 023 kr, disponeras enligt följande

Balanseras i ny räkning

Summa

12 636 023

12 636 023

Vad beträffar koncernens och moderforetagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande
resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.
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Belopp iKSEK Nof 2021-01-01-
2021-12-31

2020-01-01-
2020-12-31

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Aktiverat arbete for egen räkning
Övriga rörelseintäkter

Rörelsens kostnader
Råvaror och fornöden heter
Handelsvaror
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader

Rörelseresultat

Resultat frän finansiella poster
Resultat från värdepapper och fordringar som
är anläggningstillgångar
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

Resultat efter finansiella poster

Resultat före skatt

Skatt på årets resultat

Arets resultat

Hänförligt till
Moderföretagets aktieägare

4 81 0 632
15 011
10 162

717 663
13 833
17 115

5,8
6

7

835 805

-168 314
-3 547

-204 388
-220 016

-260 438
-2 218

748 611

-114 439
-463

-187 981
-209 424

-154 851
-4 897

10

11

12

-23116

2
450

-31929

76 556

2
414

-32 077

-54 593 44 895

14

-54 593

-8 641

44 895

-10 695

-63234

-63234

34 200

34200

fi{t
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Belopp iKSEK Nof 2021-12-31 2020-12-31

TILLGANGAR

Anläggningstillgångar
I m m ateri el I a a n I ägg n i n gsti I I g å n g a r
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
och liknande arbeten
Koncessioner, patent, licenser, varumärken
samt liknande rättigheter
Goodwill

M ate ri el I a a n I äg g n i n gsti I I g å n g ar
Byggnader och mark
Maskiner och andra tekniska anläggningar
lnventarier, verktyg och installationer
Pågående nyanläggningar och
förskott avseende materiella an läggnin gstillgångar

F i nansiel la an Iägg n i ngstil lgångar
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Uppskjuten skattefordran
Andra långfristiga fordringar

Summa anläggningstillgångar

Omsättn i n gsti I lgångar
Varulager m m
Råvaror och förnödenheter
Färdiga varor och handelsvaror

Kortf ri sti g a fo rd ri n ga r
Kundfordringar
Fordringar Karlshamns Kommun
Aktuella skattefordringar
I m materiella omsättn ingstillgångar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGANGAR

15 316

18 055
136

427

3 575
273

16

17

18,19
20
21

18 507

2 055 476
438 085
412933

465 487

4 275

1 860 516
435 383
361 770

392 4683,22

24
3,25

3 371 981 3 050 137

25
55

5 534
3 422

25
55

34s
4 562

9 036 4 987

3 399 524 3 059 399

3 019
300

3 895
213

26

27

3 319

74 682
17 506
10 967

663
15 825

107 838

4 108

51 455
14 956
3 664
1 618

16 770
96 107

227 481

210 783

184 570

132 138

441 583 320 816

3 841 107 3 380 215
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Belopp iKSEK Nof 2021-12-31 2020-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Aktiekapital
Övrigt tillskjutet kapital
Annat eget kapital inklusive årets resultat

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare

Summa eget kapital

Avsättningar

Uppskjuten skatteskuld
Övriga avsättningar

Längfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut
Övriga långfristiga skulder

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut
Förskott från kunder
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

2929765 2653 107

3

160 000
20 500

189 872

160 000

161 193

370 372 321 193

370 372

102234
5 715

321 193

88 494
5 338

3,25

30

31

107 949

2928 405
1 360

93 832

2651667
1 440

30 115 132
16 147

111 664
35 641

154 437

88 200
17 231
74 929
22900

108 823

433 021 312 083

3 841 107 3 380 215
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2020

Kassaflödesanalys - koncern

Belopp i KSEK
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m

Betald inkomstskatt

Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning (+) av varulager
Ökning(-)/Minskn ing (+) av rörelsefordringar
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder

Kassaflöde från den löpande verksamheten

I nvesteri n gsverksam heten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Avyttring av materiella anlägg ningstillgångar
Avyttring av finansiella tillgångar

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten
Upptagna lån
Amortering av låneskulder

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Arets kassaflöde
Likvida medelvid årets början
Likvida medelvid årets slut

33

34

-54 593
261 602

44 895
161 842

207 009
-7 393

206 737
824

199 616

789
-15 108
94 005

207 561

916
-24 921
-16 381

279 302 167 175

-3 086
-398 544

4 581
1 141

-5 920
-500 786

1 319
1 140

-504 247 -395 908

331 500
-27 910

242000
-29 716

303 590 2'12284

78 645
132 138

-16 449
148 587

210783 132 138
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Resultaträkning - moderfö retag
Belopp iKSEK Nof 2021-01-01-

2021-12-31
2020-01-01-
2020-12-31

Röre/sens intäkter
Nettoomsättning

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader

Rörelseresultat

Resultat frän finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag
Räntekostnader och liknande resultatposter

Resultat efter finansiella poster

Koncernbidrag

Resultat före skatt

Skatt på årets resultat

Arets resultat

35
4 1 900 1 879

35
5,8

6

I
12

13

14

-790

1 900

-2 690

1 879

-2 449

-13 128
-4 406

-570

14 628
-5 100

-18 324

800

I 958

730
-17 524

-?

9 688

-24

-17 527 I 664

8e
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Belopp iKSEK Not 2021-12-31 2020-12-31

TILLGANGAR

Anläggningstillgångar
F i nan s iel I a an I ägg n i n g sti I lgå n ga r
Andelar i koncernföretag
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

Summa anläggningstillgångar

Omsättn i n gsti I lgångar

Kortf ri sti g a ford ri n ga r
Fordringar hos koncernforctag
Fordringar hos Karlshamns kommun
Aktuell skattefordran
Övriga fordringar

Kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGANGAR

23 593 155
25

593 155
25

593 180 593 180

593 180

8 002
19 724

1 851
4

593 180

10 608

1 818

29 581 12 426

29 581 12 426

622761 605 606

w
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Belopp i KSEK Nof 2021-12-31 2020-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital
Aktiekapital (16 000 aktier)
Uppskrivningsfond
Reservfond

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Arets resultat

Summa eget kapital

Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut

Kortfristiga skulder
Checkräkningskredit
Leverantorsskulder
Skulder till Karlshamns Kommun
Skulder till koncernföretag
Aktuell skatteskuld
Övriga kortfristiga sku lder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

28

30

31

160 000
79 316

581

160 000
79 315

581

239 897

30 163
-17 527

239 896

I 664

12 636 I 664

252 533

285 800

249 560

285 800

285 800

44 319
155

39 612

341

285 800

40 809
1

573
26 818

1 684

361

84 428 70 246

622761 605 606
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2020

Kassaflödesanalys - moderföretag

Belopp iKSEK Nof
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m

Betald skatt

Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning (+) av rorelsefordringar
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder

Kassaflöde från den löpande verksamheten

I nvesteri n gsverksam heten
Förvärv av finansiella tillgångar

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten
Erhållna koncernbidrag
Lämnade aktieägartillskott
Lämnade koncernbidrag
Erhållen utdelning
Ökning/minskning kortfristiga finansiella skulder

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Arets kassaflöde
Likvida medelvid årets början
Likvida medelvid årets slut

33 -18 324
13 128

8 958
-14 628

-5 196
-3 538

-5 670
-17

-8734

-15 235
5 101

-5 687

19 329
-12 166

-18 868 1 476

18 886

-18 156
14 628
3 510

50 850
-18 149
-28 072

2 850
-8 955

18 868 -1476

34
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Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Al I män n a redovisn i ngspri n ci per
Arsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd BFNAR 2012'. 1 Arsredovisn ing och koncernredovisni ng ( K3).

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med tidigare år.

Koncernens redovisnings- och värderingsprinciper
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan

Koncernredovisning
Dotterföretag
Dotterföretag är företag i vilka moderföretaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 o/o av röstetalet
eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande. Bestämmande inflytande innebär en rätt att
utforma ett företags finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar.
Redovisningen av rörelseforvärv bygger på enhetssynen. Det innebär att förvärvsanalysen upprättas
per den tidpunkt då förvärvaren får bestämmande inflytande. Från och med denna tidpunkt ses
förvärvaren och den förvärvade enheten som en redovisningsenhet. Tillämpningen av enhetssynen
innebär vidare att alla tillgångar (inklusive goodwill) och skulder samt intäkter och kostnader
medräknas i sin helhet även för delägda dotterföretag.

Anskaffningsvärdet för dotterföretag beräknas till summan av verkligt värde vid förvärvstidpunkten för
erlagda tillgångar med tillägg av uppkomna och övertagna skulder samt emitterade eget
kapitalinstrument, utgifter som är direkt hänförliga till rörelseförvärvet samt eventuell
tilläggsköpeskilling. I förvärvsanalysen fastställs det verkliga värdet, med några undantag, vid
forvärvstidpunkten av förvärvade identifierbara tillgångar och övertagna skulder samt
minoritetsintresse. Minoritetsintresse värderas till verkligt värde vid förvärvstidpunkten. Från och med
förvärvstidpunkten inkluderas i koncernredovisningen det förvärvade företagets intäkter och kostnader,
identifierbara tillgångar och skulder liksom eventuell uppkommen goodwill eller negativ goodwill.

Goodwill
Koncernmässig goodwill uppkommer när anskaffningsvärdet vid förvärv av andelar i dotterföretag
överstiger det i förvärvsanalysen fastställda värdet på det förvärvade företagets identifierbara
nettotillgångar. Goodwill redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar
och eventuell nedskrivning.

Eliminering av transaktioner mellan koncernföretag, intresseföretag och gemensamt styrda företag
Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter och kostnader och orealiserade vinster eller forluster
som uppkommer vid transaktioner mellan koncernföretag, elimineras i sin helhet.

I m m ateriella ti I lgångar
Elce ftifi kat och utsl ä ppsrätte r
Karlshamn Energi AB redovisar tilldelade och förvärvade elcertifikat och utsläppsrätter som
immateriella tillgångar. Värdering av tilldelning har gjorts till vid tilldelningen aktuellt marknadspris och
förvärvade elcertifikat har värderats till avtalat pris. lnnehavet av dessa tillgångar betraktas som
kortfristig och har härmed klassificerats som en omsättningstillgång.

Övrig a i m m ate riell a ti I lg än g ar
Övriga immateriella tillgångar som förvärvats av företaget är redovisade till anskaffning
ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. Utgifter för internt genererad goodwill
varumärken redovisas i resultaträkningen som kostnad då de uppkommer.

svärde minus
och

Avskrivningar
Avskrivning sker linjärt övertillgångens beräknade nyttjandeperiod. Avskrivningen redovisas som
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@stider; 
NYttiqldePeriod (år)

kostnad i resultaträkningen.

Koncessioner
Balanserade kostnader för utvecklingsarbeten
Goodwill

M ateri el I a an I ägg n i n gsti I lg än g ar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade
avskrivningar och nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är
direkt hänförliga till förvärvet.

Tillkommande utgifter
Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet räknas in i tillgångens redovisade värde. Utgifter
för löpande underhåll och reparationer redovisas som kostnader när de uppkommer.

För vissa av de materiella anläggningstillgångarna har skillnaden i forbrukningen av betydande
komponenter bedömts vara väsentlig. Dessa tillgångar har dårför delats upp i komponenter vilka skrivs
av separat.

Avskrivningar
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den
förväntade förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas som
kostnad i resultaträkningen.

Hänsyn har tagits till beräknat restvärde, fastställt vid anskaffningsstillfället i då rådande prisnivå.

Byggnaderna besår av ett antal komponenter med olika nyttjandeperioder. Huvudindelningen är
byggnader och mark. lngen avskrivning sker på komponenten mark vars nyttjandeperiod bedöms som
obegränsad. Byggnaderna består av flera komponenter vars nyttjandeperiod varierar.

Följande avskrivningstider tillämpas:

0
5
5

5-

Stomme och grund
Stomkomplettering/in nervägg mm
Värme/San iteUKylaA/enti lation
El/Tele/Data/Styr- övervakn i n g

Fasad/Fö n ste rlltte rta k
Restpost
Skyddsrum
Bergrum
Övriga byggnader
Markanläggningar
Bogserbåtar
Kranar
Cisterner
Hyresgästanpassningar

Övriga Maskiner och andra tekniska anläggningar
Övriga inventerier, verktyg och installationer

Nyttjandeperiod (ä0
B0-1 00
50-1 00

35-50
20-40
30-50
10-60

50
33

20-60
20-70
1 0-30
10-15

5-25
10

5-25
5-20

Nedskrivningar - materiella och immateriella anläggningstillgångar
samt andelar i koncernföretag
Vid varje balansdag bedöms om det finns någon indikation på att en tillgångs värde är lägre än dess
redovisade värde. Om en sådan indikation finns, beräknas tillgångens återvinningsvärde.
Atervinningsvärdet är det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och
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nyttjandevärde. Vid beräkning av nyttjandevärdet beräknas nuvärdet av de framtida kassaflöden som
tillgången väntas ge upphov till i den löpande verksamheten samt när den avyttras eller utrangeras.
Den diskonteringsränta som används är före skatt och återspeglar marknadsmässiga bedömningar av
pengars tidsvärde och de risker som avser tillgången. En tidigare nedskrivning återförs endast om de
skäl som låg till grund för beräkningen av återvinningsvärdet vid den senaste nedskrivningen har
förändrats.

Leasingavtal
Alla leasingavtal har klassificerats som operationella leasingavtal. Ett finansiellt leasingavtal är ett
leasingavtal enligt vilka de risker och fördelar som är förknippade med att äga en tillgång i allt
väsentligt överfors från leasegivaren till leasetagaren. Ett operationellt leasingavtal är ett leasingavtal
som inte är ett finansiellt leasingavtal.

F i n an siell a leasi ng avtal
Rättigheter och skyldigheter enligt finansiella leasingavtal redovisas som tillgång och skuld i

balansräkningen. Vid det första redovisningstillfället värderas tillgången och skulden till det lägsta av
tillgångens verkliga värde och nuvärdet av minimileaseavgifterna. Utgifter som är direkt hänförbara till
ingående och upplägg av leasingavtalet läggs till det belopp som rcdovisas som tillgång.

Efter det första redovisningstillfället fördelas minimileaseavgifterna på ränta och amortering av skulden
enligt effektivräntemetoden. Variabla avgifter redovisas som kostnader det räkenskapsår de
uppkommit.

Den leasade tillgången skrivs av över nyttjandeperioden.

O pe ration el I a le asi ng avtal
Leasingavgifterna enligt operationella leasingavtal, inklusive förhojd förstagångshyra men exklusive
utgifter for tjänster som försäkring och underhåll, redovisas som kostnad linjärt över leasingperioden.

Varulager
Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Därvid har
inkuransrisk beaktats. Anskaffningsvärdet beräknas enligt först in- först ut principen. I

anskaffningsvärdet ingår förutom utgifter för inköp även utgifter för att bringa varorna till deras aktuella
plats och skick.

Finansiella tillgångar och skulder
Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet med kapitel 11 (Finansiella instrument värderade
utifrån anskaffningsvärdet) i BFNAR 2012'.1.

Finansiella anläggningstillgångar och finansiella långfristiga skulder samt räntebärande kortfristiga
finansiella fordringar och skulder värderas såväl vid första redovisningstillfället som i efterfdljande
värdering till upplupet anskaffningsvärde, vilket normalt är detsamma som verkligt värde
(transaktionsvärdet) vid anskaffningstidpunkten med tillägg av direkt hänforliga transaktionsutgifter
såsom courtage.

Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 12
månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det
belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar. Kortfristiga
leverantörssku lder redovisas till anskaffningsvärde.

E rsättn i n g ar ti I I a nstä I I da
Ersättning till anställda efter avslutad anställning.
Klassificering
Planer for ersättningar efter avslutad anställning klassificeras som antingen avgiftsbestämda eller
formånsbestämda.

Vid avgiftsbestämda planer betalas fastställda avgifter till ett annat företag, normalt ett
forsäkringsforetag, och har inte längre någon förpliktelse till den anställde när avgiften är betald.
Storleken på den anställdes ersättningar efter avslutad anställning är beroende av de avgifter som har
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betalat och den kapitalavkastning som avgifterna ger.

Vid förmånsbestämda planer har företaget en förpliktelse att lämna de överenskomna ersättningarna
till nuvarande och tidigare anställda. Företaget bär i allt väsentligt dels risken att ersättningarna
kommer att bli högre än forväntat (aktuariell risk), dels risken att avkastningen på tillgångarna avviker
från förväntningarna (investeringsrisk). lnvesteringsrisk föreligger även om tillgångarna är överförda till
ett annat företag.

Avgiftsbestämda planer
Avgifterna för avgiftsbestämda planer redovisas som kostnad. Obetalda avgifter redovisas som skuld.

Förmånsbestämda planer
Företag har valt att tillämpa de förenklingsregler som finns i BFNAR 2012:1.

Ersättn i n g ar vid u ppsäg n i ng
Ersättningar vid uppsägningar, i den omfattning ersättningen inte ger företaget några framtida
ekonomiska fördelar, redovisas endast som en skuld och en kostnad när foretaget har en legal eller
informell förpliktelse att antingen
a) avsluta en anställds eller en grupp av anställdas anställning före den normala tidpunkten för
anställningens upphörande, eller
b) lämna ersättningar vid uppsägning genom erbjudande för att uppmuntra frivillig ävgång.
Ersättningar vid uppsägningar redovisas endast när företaget har en detaljerad plan för uppsägningen
och inte har någon realistisk möjlighet att annullera planen.

Skaff
Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är
inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av
tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Uppskjuten skatt är inkomstskatt
för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller
händelser.

Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader, dock inte för temporära
skillnader som härrör från första redovisningen av goodwill. Uppskjuten skattefordran redovisas för
avdragsgilla temporära skillnader och for möjligheten att i framtiden använda skattemässiga
underskottsavdrag. Värderingen baseras på hur det redovisade värdet för motsvarande tillgång eller
skuld förväntas återvinnas respektive regleras. Beloppen baseras på de skattesatser och skatteregler
som är beslutade före balansdagen och har inte nuvärdesberäknats.
Uppskjutna skattefordringar har värderats till högst det belopp som sannolikt kommer att återvinnas
baserat på innevarande och framtida skattepliktiga resultat. Värderingen omprövas varje balansdag.

I koncernbalansräkningen delas obeskattade reserver upp på uppskjuten skatt och eget kapital.

lntäkter
Det inflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhållit eller kommer att erhålla for egen räkning
redovisas som intäkt. lntäkter värderas till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att
erhållas, med avdrag för rabatter.

Vid forsäljning av varor redovisas en intäkt när foljande kriterier är uppfyllda:

- De ekonomiska fördelarna som är förknippade med transaktionen sannolikt kommer att tillfalla
företaget,
- lnkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt,
- Företaget har överfört de väsentliga riskerna och fördelarna som är förknippade med varornas
ägande till köparen,
- Företaget har inte längre ett sådant engagemang i den löpande forvaltningen som vanligtvis
förknippas med ägande och utövar inte heller någon reell kontroll över de sålda varorna, samt
- De utgifter som har uppkommit eller förväntas uppkomma till följd av transaktionen kan beräknas på
ett tillförlitligt sätt.
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Ränta, royalty och utdelning
lntäkt redovisas när de ekonomiska fördelarna som är forknippade med transaktionen sannolikt
kommer att tillfalla företaget samt när inkomsten kan beräknas på ett tillforlitligt sätt. Ränta redovisas
som intäkt enligt effektivräntemetoden. Royalty periodiseras i enlighet med överenskommelsens
ekonomiska innebörd. Utdelning redovisas när behörigt organ har fattat beslut om att utdelning ska
lämnas.

Tj ä n ste u p pd rag och e ntre p re n ad avtal - I ö pa n de rä kn i ng
lnkomst från uppdrag på lopande räkning redovisas som intäkt i takt med att arbete utfors och material
levereras eller förbru kas.

Tjänsteuppdrag och entreprenadavtal - fast pris
Uppdragsinkomster och uppdragsutgifter for uppdrag till fast pris redovisas som intäkt och kostnad
med utgångspunkt från färdigställandegraden på balansdagen.

lntäktsredovisning för elleveranser
Elnätskunder och elhandelkunder inom elnätsområdet faktureras med månadsvisa mätavläsningar
som grund. Utgångspunkten för intäktsredovisningen är för elnätsverksamheten den energimängd
som mätts hos kunderna. För elhandelsverksamheten får man fram såld energimängd enligt
regelverket för avräkningar mellan elhandelsföretagen.

Redovisni ngsprinci per i modertöretaget
Redovisningsprinciperna i moderföretaget överensstämmer med de ovan angivna
redovisningsprinciperna i koncernredovisningen utom i nedanstående fall.

Andelar i koncernföretag
Andelar i koncernföretag redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade nedskrivningar. I

anskaffningsvärdet ingår forutom inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga till forvärvet.

Skatt
I moderföretaget särredovisas inte uppskjuten skatt som är hänförlig till obeskattade reserver.

Anteciperad utdelning
Eftersom moderföretaget innehar mer än hälften av rösterna för samtliga andelar i dotterföretaget
redovisas utdelning när rätten att få utdelning bedöms som säker och kan beräknas på ett tillförlitligt
sätt.

Ko n cern bidrag och a ktie äg artil I skott
Koncernbidrag som erhållits/lämnats redovisas som en bokslutsdisposition i resultaträkningen. Det
erhållna/läm nade koncern bidraget har påverkat företagets aktuella skatt.

Aktieägartillskott som lämnas utan att emitterade aktier eller andra egetkapitalinstrument erhållits i

utbyte redovisas i balansräkningen som en ökning av andelens redovisade värde.

Not 2 Uppskattningar och bedömningar
Upprättande av bokslut och tillämpning av redovisningsprinciper, baseras ofta på ledningens
bedömningar, uppskattningar och antaganden som anses vara rimliga vid den tidpunkt då
bedömningen görs. Uppskattningar och bedömningar är baserade på historiska erfarenheter och ett
antal andra faktorer, som under rådande omständigheter anses vara rimliga. Resultatet av dessa
används för att bedöma de redovisade värdena på tillgångar och skulder, som inte annars framgår
tydligt från andra källor. Det verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar.
Uppskattningar och antagande ses över regelbundet.

lnga väsentliga källor till osäkerhet i uppskattningar och antagande på balansdagen bedöms kunna
innebära en betydande risk för en väsentlig justering av redovisade värden för tillgångar och skulder
under nästa räkenskapsår.
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Koncernen

Not 3 Rättelser av jämförelseår
Karls ham nsfasti g h ete r AB har j usterat jämfo rels eär et 2020 avseende ned skrivn i n g av
förgävesprojektering frän 2017. Rättelsen har följande effekt på jämförelsårets balansräkning för
koncernen;

2020 innan
justering

2020 efter
justering

22(33)

Justering

Balansräkninqen
Pågående nyanläggningar
Uppskjuten skattefordran
Uppskjuten skatteskuld

Eget kapital
- Annat eget kapital inkl årets resultat

Not 4 Nettoomsättning per rörelsegren

412 968
6 119

98 491

177 470

Koncernen
2020

392468
345

BB 494

161 193

-20 500
-5 774
I 997

-16 277

16 277

Modertöretaget
2021 20202021

per
Elnät och elhandel/elproduktion
Värme och Kyla
Avgår punktskatter
Bredband
Vatten och avlopp
Fastighetsuthyrning, hyror och arrenden
Hamnverksamhet
Övriga intäkter

182622
111 406
-37 028
45 437
78 774

291 054
157 517
22 148

122905
102 049
-38 052
41 954
72 443

291 003
146 267

19 559 1 900 1 879

851 930
-41298

758 128
-40 465

1 900 1 879
Avgår internförsäljning inom koncernen

810 632 717 663

Not 5 Arvode och kostnadsersättning till revisorer
Koncernen

2021 2020

1 900 1 879

Moderbolaget
2021 2020

Koncern
KPMG
Revisionsuppdrag
Revisionsverksam het utöver revisionsu ppdraget
Andra uppdrag

Ernst & Young AB
Revisionsuppdrag
Revisionsverksamhet utöver revisionsu ppdraget
Andra uppdrag

582
69

282

25

154

186
59

o

581
148
383

28

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och
verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på företagets revisor
att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller
genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.
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2020 Varav män

Not 6 Anställda, personalkostnader och arvoden till styrelse

Medel antalet anstäl I da
2021 Varav män

Moderföretag
Sverige

Totalt moderföretaget

Dotterföretag
Sverige

Totalt dotterföretag

Koncernen totalt

0%0%

286 75%

75%

75%

266

286

286

266

75%

75%

75%

2020-12-31
Andel

kvinnor i %o

266

Redovisni ng av könsfördel ni ng bl and I ed ande befattni ngshav are
2021-12-31

Andel
kvinnor ilo

Moderföretag
Styrelsen
Övriga ledande befattningshavare

22
100

22
100

Koncern
Styrelsen
Övriga ledande befattningshavare

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnader
Koncernen Moderföretaget 1)

2021 2020 2021 2020

22
50

22
33

Styrelse och VD
Övriga anställda

Summa löner och ersättningar
Sociala kostnader
(varav pensionskostnader) 2)

7 933
'141 956

7 675
1 33 455

149 889
61 877
14 196

141 130
59 218
16 428

1) Moderföretaget har inga anställda. Tjänsten för VD, vVD, styrelsearvode och administration har
köpts från Karlshamns Kommun och har under året uppgått till 2 439 tkr (f å 2 379 tkr) inkl sociala
avgifter.
2) Av koncernens pensionskostnader avser 1 443 tkr (1 131 tkr) företagets ledning.

Not 7 Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
an läggn i ngstillgångar

2021-01-01-
2021-12-31

2020-01-01-
2020-12-31

Koncern
Arets avskrivningar
Arets nedskrivningar
Aterforda nedskrivningar

139 354
137 670
-16 586

129 883
24 968

w

260 438 154 851
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2021
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2020

Not 8 Operationell leasing

Leasingavtal där företaget är leasetagare

Koncernen
Avtalade framtida minimileaseavgifter avseende
icke uppsägningsbara kontrakt förtaller till betalning:

lnom ett år
Mellan ett och fem år
Senare än fem år

Leasingavtal där företaget är leasegivare
Koncernen

1 314
1 039

1 533
1 693

2353 3226

Räkenskapsårets kostnadsförda leasingavgifter 2 067 2 815

Moderföretaget har inga leasingkostnader varken innevarande år eller jämförelseåret

Alla leasingavtal har klassificerats som operationella eftersom beloppen är forhållandevis små

2021 2020
F ramtida m i n im ilease avg ifter avsee nde icke
uppsägningsbara operationella leasingavtal:
lnom ett år
Mellan ett och fem år
Senare än fem år

Not 9 Resultat från andelar i koncernföretag
Moderföretaget

55 567
80 163
22 193

55 573
52280
44 035

157 923

2021

151 888

2020
Anticiperad utdelning
Nedskrivningar

Not 10 Resultat från värdepapper och fordringar som är
anläggningsti I lgångar

Koncernen

7 372
-20 500

14 628

-13128

2021

'14 628

2020

Utdelningar

Not 11 Ränteintäkter och liknande resultatposter
Koncernen

2021 2020

22

22

Modefföretaget
2021 2020

Ränteintäkter, övriga 450 414

450 414

{e
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Moderföretaget
2021 2020

Not 12 Räntekostnader och liknande resultatposter
Koncernen

2021 2020

Räntekostnader, övriga
Borgensavgift till Karlshamns Kommun
Aktiverade räntor och borgensavgifter

Not 13 Koncernbidrag
Moderföretaget

-22292
-14 185

4 548

-31 929 -32 077

-23 313
-1 1 606

2 842

-2 863
-1 543

-3 528
-1 572

2021

-4406 -5 100

2020
Lämnade koncernbidrag
Erhållna koncernbidrag

Not 14 Skatt på årets resultat

-10 957
11 757

-18 156
18 886

Koncernen
2021 2020

730

Moderföretaget
2021 2020

800

Aktuellskatt
Uppskjuten skatt

Avstämning av effektiv skatt

-90
-B 551

-498
-10 197

-3 -24

-8 641 -10 695

Koncernen
2021 2020

Moderföretaget
2021 2020

-24-3

Resultat före skatt

Skatt enligt gällande skattesats (20,6%)
Ej avdragsgilla kostnader
Ej skattepliktiga intäkter
Avdr kostnader som ej är med i redovisat resultat
Utnyttjande av tid igare ej aktiverade
underskottsavdrag
Skatt hänförligt till tidigare år
Effekt av omvärdering av uppskjuten skatt
Skattereduktion investeringsstöd

-54 593 44895 -17 524 9 688

11 246
-22103

-9 607
-1946

3 610
-5132
1 519

-2 073
-1 081
3 130

218 262

-59
2

210
384

2 055
-8 641 -10 695

2

Not 15 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten

-3 -24

2021-12-31 2020-12-31
Koncern
Acku m u I e rade a n skaff n i n g svä rde n :

-Vid årets början

Acku m u le rade avskriv n i n g a r:
-Vid årets början
-Arets avskrivning

557 557

557

-130
-111

557

-19
-111

-241 -1 30

Redovisat värde vid årets slut 316 427
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Not 16 Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter
Koncernen 2021-12-31 2020-12-31
Acku m u le rade a n skaff n i ng svä rde n
-Vid årets början
-Nyanskaffningar
-Omklassificeringar

Vid årets slut

10 206
5 920
I 543

7 120
3 086

Acku m u le rade avskriv n i n g a r:
-Vid årets början
-Arets avskrivning

Vid årets slut

Redovisat värde vid årets slut

Not 17 Goodwill
Koncernen

25 669

-6 631
-983

10 206

-6 418
-213

-7 614 -6 631

18 055 3 575

2021-12-31 2020-12-31
Ac ku m u I e rad e a n skaffn i n g svärd e n :

-Vid årets början

Vid årets slut

Acku m u I e rade avskriv n i n g a r:
-Vid årets början
-Arets avskrivning

Vid årets slut

Redovisat värde vid årets slut

Not 18 Byggnader och mark
Koncernen

-411
-137

-274
-137

684 684

684 684

-548 -411

136 273

2021-12-31 2020-12-31
de

-Vid årets början
-Nyanskaffningar
-Erhållna statliga bidrag
-Avyttringar och utrangeringar
-Omklassificeringar

Vid årets slut

Acku m u le rad e avskrivn i ng a r:
-Vid årets början
-Avyttringar och utrangeringar
-Omklassificeringar
-Arets avskrivning

Vid årets slut

Ac ku m u I e rade u p pskriv n i n g a r:
-Vid årets början
-Arets uppskrivningar

Vid årets slut

Ac ku m u le rad e n ed skriv n i n g a r:
-Vid årets början
-Omklassificeringar
-Under året återförda nedskrivningar

2 650 208
5242

-4 032
-2744

153 523

2802197 2650208

2 551 305
20 505
-9 439

-26 888
114 725

-765 665
1 015

-3 671
-66 514

-716 906
I 476
3 451

-61 686

-834 835

91 914

-765 665

91 914

-24 027
3 641

16 586

-24 027
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-24 027Vid årets slut

Redovisat värde vid årets slut

Varav mark
Koncernen
Acku mulerade anskaffn ingsvärden

Redovisat värde vid årets slut

2055476 1 860 516

163 411 1 59 846

Not 19 Upplysning om verkligt värde på förvaltningsfastigheter

Koncernen 2021-12-31

163 411 159 846

2020-12-31
Acku m ulerade ve rklig a värde n
Vid årets början
Vid årets slut

2722165
2 955 398

2 446 877
2722165

I Karlshamnsfastigheter AB baseras verkligt värde till 100% på värderingar gjorda 2021 och 2022 av
utomstående oberoende värderingsmän med erkända kvalifikationer och med aktuella kunskaper i

värdering av fastigheter av den typ och med de lägen som är aktuella.

I Karlshamnsbostäder AB har bolaget i egen regi utfört, för upplysningsändamå|, värdering för att
bedöma fastigheternas verkliga värde. Värderingsmetod som använts är diskonterade
kassaflödesprognoser. Vid värderingen har nuvärdet av uppskattade framtida kassaflöden för
respektive fastighet beaktats. Vid beräkningen av fastigheternas nuvärde har en kalkylperiod om 10 år
använts och diskonteringsränta före skatt pä 5,75-60Ä. Bedömningen av kalkylräntan görs med hänsyn
till en långsiktig riskfri obligationsränta med tillägg för fastighetsrelaterad risk. Risken är delvis knuten
till villkoren för existerande hyreskontrakt, typen av hyresgäster, fastighetstyp och läge. Andra
värdepåverkande faktorer är hyresutvecklingen som antagits vara 2% per år, inflationen som antagits
tll2o/o under prognosperioden samt vakansgraden som antagits vara 2o/o per är.

Verkligt värde för koncernens forvaltningsfastigher har beräknats till 2 955 mkr vilket kan jämföras med
det bokförda värdet om 1 432 mkr i Karlshamnsbostäder och 253 mkr i Karlshamnsfastigheter AB.

Not 20 Maskiner och andra tekniska anläggningar
Koncernen 2021-12-31 2020-12-31
Acku m u I e rade a n skaffn i n g sv ä rde n
-Vid årets början
-Nyanskaffningar
-Avyttringar och utrangeringar
-Omklassificeringar
-Vid årets slut

Acku m u I e rade avskriv n i n g a r:
-Vid årets början
-AterfOrda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar
-Omklassificeringar
-Arets avskrivning

-Vid årets slut

Acku m ule rade nedskrivn i n g ar:
-Vid årets början

-Vid årets slut

Redovisat värde vid årets slut

730 999
19 444
-1 130
16 453

667 011
51 033
-5 385
18 340

765 766

-267 616
879

-32944

730 999

-235 740
4 919

-3 451
-33 344

-299 681

-28 000

-267 616

-28 000

-28 000 -28 000

6e

438 085 435 383
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Not 21 lnventarier, verktyg och installationer
Koncernen

28(33)

2021-12-31 2020-12-31
Acku m u I e rade a n skaff n i n g svä rde n :

-Vid årets början
-Nyanskaffningar
-Avyttringar och utrangeringar
-Omklassificeringar

-Vid årets slut

Acku m u I e rade avskriv n i n g a r:
-Vid årets början
-Aterforda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar
-Omklassificeringar
-Omklassificering av ingående nedskrivning
-Arets avskrivning

-Vid årets slut

Acku m u I e rad e n ed skriv n i n g ar:
-Vid årets början
-Omklassificering från pågående investering
-Omklassificering ingående nedskrivningar
-Arets nedskrivningar

-Vid årets slut

Redovisat värde vid årets slut

I 028 952
53 149
-2652

66 131

966 537
27 434

-274
35 255

I 145 580 1 028 952

-595 010
2 560

-2 056

-38 681

-608 959
252

48 120
-34 423

-633 187 -595 010

-72172
-19 565

-7 723

-2 410
-14 965
-48120
-6 677

-99 460 -72172

Not 22 Pågående nyanläggningar och förskott materiella
anlägg ningsti I lgångar

Koncernen 2021-12-31

412933 361 770

2020-12-31
Vid årets början
lnvesteringar
Omklassificeringar
Nedskrivningar utav pågående nyanläggningar

Redovisat värde vid årets slut

Not 23 Andelar i koncernföretag

392468
428 550

-225 584
-129 947

465 487 392 468

2021-12-31 2020-12-31

246 417
308 258

-143 916
-18 291

Acku m u I e rade a n skaff n i n g sv ä rd e n :

-Vid årets början
-Aktieägartillskott

-Vid årets slut

Acku m u I e rade u p ps kriv n i n g a r:
-Vid årets början

Vid årets slut

Acku m u le rade n ed skriv n i n g ar:
-Vid årets början
-Arets nedskrivningar

Vid årets slut

586 637
20 500

586 637

607 137

100 000

586 637

100 000

100 000 1 00 000

-93 482
-20 500

-93 482

-113 982 -93 482

Redovisat värde vid årets slut 593 155 593 155
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2020-12-31
Redovisat

värde

Spec av modertöretagets och koncernens innehav av andelar i koncernföretag
2021-12-31

Antat Redovisat
Dotterföretag / Org nr / Säte andelar i % värde
Karlshamn Energi AB, 556223-8849, Karlshamn

-Kad sh amn Energi Elförsäljning AB, 556527-9345, Kalshamn
-Kad sh amn Energi Vaften AB, 559 1 70-4308 Karl shamn

Karlshamnsbostäder AB, 556526-8355, Karlshamn
Karlshamns Hamn AB, 556016-9467, Karlshamn

-Kadshamn Kombiterminal AB, 55661 6-5659, Kalshamn
-Kadshamn Tank Storage AB, 556885-5224, Kadshamn

Karlshamnsfastigheter AB, 556188-5160, Karlshamn
Kreativum i Blekinge AB, 556545-4989, Karlshamn

1 200
10
10

1 60 000
5 365

100
250

30 000
410

254 194
149 347

3 000
1

254 194
149 347

3 000
1

100

100
100
100

100

100
50

100

100

186 613 186 613

Agarandelen överensstämmer även med andelen av rösterna i bolagen

Not 24 Andra långfristiga värdepappersinnehav
Koncernen

593 155 593 155

2021-12-31 2020-12-31
Acku m u I e rade a n skaff n i n g svä rde n.

-Vid årets början

-Vid årets slut

Redovisat värde vid årets slut

Not 25 Uppskjuten skatt

Koncernen

55 55

55 55

Temporär
skillnad

55

2021-12-31
Uppskjuten

skaftefordran

55

2021-12-31
Uppskjuten
skatteskuld

Väsentliga temporära skillnader hänförliga till;
Byggnader och mark
Maskiner och inventarier
Pågående nyanläggningar
Skattemässigt underskottsavdrag
And ra outnyttjade skatteavd rag

U ppskj uten s katteford ran/skattesku ld

Koncernen

313 396
303 002
-120 108

64 560
62 416

-24 742
3 479
2 055

496 290

Temporär
skillnad

5 534

2020-12-31
Uppskjuten

skaftefordran

102234

2020-12-31
Uppskjuten
skatteskuld

V äse ntl ig a te m po rära skil I n ad e r h änförl ig a til I ;
Byggnader och mark
Maskiner och lnventarier
Pågående nyanläggningar
Skattemässigt u nderskottsavd rag

U ppskjuten skattefordran/sku ld

144 146
301 595
-16 157

29 694
62 128
-3 328

345

429 584 345 88 494
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Not 26 lmmateriella omsättningstillgångar
Koncernen

30(33)

2021-12-31 2020-12-31
Tilldelade elcertifikat
Förvärvade elcertifikat
Tilldelade utsläppsrättigheter

Not 27 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

19
512
132

126
1 316

176

Koncernen
2021-12-31 2020-12-31

663 1 618

Modefföretaget
2021-12-31 2020-12-31

Ej debiterad elförbrukning
Upplupna bidrag
Övriga upplupna intäkter
Förutbetalda kostnader
Övriga poster

107 838 96 107

Not 28 Disposition av vinst eller förlust
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 12 636 023 kr disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning

Summa

Not 29 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

Ställda säkerheter

41 404
38 847
16 315
I 519
1 753

33 126
38 847
17 718
6 416

Koncernen
2021-12-31 2020-12-31

12 636

12 636

Moderföretaget
2021-12-31 2020-12-31

För egna skulder och avsättningar
Fastig hetsinteckn ingar

Summa ställda säkerheter

Eve ntu a lf ö r p I i kte I s e r

209977 207 877

209977 207 877

Koncernen
2021-12-31 2020-12-31

Moderföretaget
2021-12-31 2020-12-31

För egna skulder och avsättningar
Övriga eventualförpliktelser

Not 30 Långfristiga skulder

504 472

504 472

Koncernen
2021-12-31 2020-12-31

Modertöretaget
2021-12-31 2020-12-31

Låneportföljens förfallostruktu r;

Sku Ider till kred iti n stitut
Förfallotidpunkt, inom ett år från balansdagen*
Förfallotidpunkt, 1-5 år från balansdagen
Förfallotidpunkt, senare än fem år
från balansdagen

Summa skulder till kreditinstitut inkl kortfr del

739 510 852767 25 800

564 561
1 739 467

500 138
1 386 962

49 000
236 800

60 000
200 000

$t

3 043 538 2739 867 285 800 285 800

288



Stadsvapnet i Karlshamn AB
556427-2382

1 360 1 440

31(33)

Modertöretaget
2021-12-31 2020-12-31

Övriga skulder
Förfallotidpunkt, 1-5 år från balansdagen
Förfallotidpunkt, senare än fem år
från balansdagen

Summa övriga skulder inkl kortfr del

320

1 040

320

1 120

Summa långfristiga skulder inkl kortfr del 3 044 898 2741307 285 800 285 800

* Varav 115 132 tkr (BB 200 tkr) är klassificerat som kortfristig skuld i balansräkningen. Resterande
449 429 tkr (411 938 tkr) avses att refinansieras i nya lån. I moderbolaget är avsikten att samtliga lån
refinansieras vid förfall. lngen amortering planeras 2022 eller inom 5 år.

Not 31 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Koncernen

Koncernen 2021-12-31 2020-12-31

Upplupna räntekostnader 3109
Upplupna personalrelaterade kostnader 24117
Förutbetald hyresinkomst 6 791
Förutbetalda anslutningsavgifter VA 26 960
Fondering VA 863
lnvesteringsfond Vatten (framtida vattenförsörjning) 25 61 9
Upplupen kostnad, elhandel 20283
Övriga poster 46 695

154 437

3 354
22903

5 970
18 365

693
19 579
5 321

32 638

108 823

Koncernen
2021 2020

341 361

Moderföretaget
2021 2020

305 322

39Jb

Not 32 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Pågående pandemi fortgår och har fortsatt påverkan på hela samhället och på koncernens
verksamhet i mer eller mindre utsträckning. Bolagen fortsätter med att följa myndigheternas allmänna
råd och rekommendationer och har vidtagit åtgarder i syfte att begränsa smittospridningen.
lmplementerade åtgärder kommer att kvarstå till dess att risken för samhällssmitta är över. De bolag i

koncernen där verksamheten påverkas i större utsträckning av pandemin är Karlshamns Hamn AB
och Kreativum i Blekinge AB

Karlshamns Hamn har stora flöden Österut och med en ökad krigsrisk och sanktioner mot Ryssland
kan vissa av godsflödena påverkas 2022. Karlshamns Hamn är sedan tidigare stämd av
Hamnarbetarförbundet. Dom i AD ska falla i slutet av mars. Beloppet är fullt reserverat i bokföringen
Det har uppdagats frågetecken på en gammal pensionsuppgörelse för en handfull idag anställda.
Utredning har startats och idag finns ingen uppfattning om denna

Not 33 Betalda räntor och erhållen utdelning

Erhållen utdelning
Erhållen ränta
Erlagd ränta
Erlagd borgensavgift

2
450

-22 507
-14 185

2
392

-23 216
-1 1 606

-2 880
-1 543

-3 570
-1 572

14628 2 850

#

-36240 -34428 10 205 -2292
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Not 34 Likvida medel

Följande delkomponenter ingär ilikvida medel
Kassa och bank
Tillgodohavande på koncernkonto

Koncernen
2021-12-31 2020-12-31

32(33)

Moderföretaget
2021-12-31 2020-12-31

17 309
193 474

18 547
113 591

210783 132138

Ovanstående poster har klassificerats som likvida medel med utgångspunkten att:
- De har en obetydlig risk for värdefluktuationer.
- De kan lätt omvandlas till kassamedel.
- De har en löptid om högst 3 månader från anskaffningstidpunkten.

Not 35 Koncernuppgifter
Företaget är helägt dotterföretag till Karlshamns Kommun, org nr 212000-0845.

lnköp och försäljning inom koncernen
Av moderföretagets totala inköp och försäljning avser 0 o/o av inköpen och 100 % av försäljningen
andra företag inom den bolagskoncern som företaget tillhör.

Not 36 Nyckeltalsdefinitioner

Rörelsemarginal:
Rörelseresultat / Nettoomsättning.

Balansomslutning
Totala tillgångar.

Avkastning på eget kapital:
Arets resultat efter finansiella poster / Justerat eget kapital (totalt eget kapital + 79,4 % av obeskattade reserver)

Soliditet:
(Totalt eget kapital + 79,4 % av obeskattade reserver) / Totala tillgångar
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Revlsronsherattelse
Till bolagsstämman iStadsvapnet i Karlshamn AB, org. nr 556427-2382

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Stadsvapnet i Karlshamn AB för är 2021 .

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla
väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och koncernens finansiella ställning per den 31 december 2021 och av dessas
finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberåttelsen är förenlig med årsredovisningens och
koncernredovisnlngens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt lnternational Standards on Auditinq (lSA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder
beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige
och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uftalanden.

Övriga upplysningar
Revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen för är 2020 har utförts av en annan revisor som lämnat en revisionsberättelse
daterad den 31 mars 2021 med omodifierade uttalanden i Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att
årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att de ger
en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och
verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som
de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och
koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen
ansve lar stvrelsen och verkställande direktören för bedömnin AVoen

bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De
upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om
fortsatt drift. Antagandet om forisatt drift tillämpas dock inte om
styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget,
upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ
till att göra något av detta.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida
årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller misstag, och att låmna en revisionsberättelse
som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av
säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt
ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på
grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om
de enskilt eller tillsammans rimligen kan förvåntas påverka de
ekonomiska beslut som användare fattar med grund i

årsredovisningen och koncernredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen.
Dessutom:

- 
identifierar och bedömer vi riskerna för våsentliga felaktigheter i

årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och åndamålsenliga
för aft utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte
upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är
högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag,
eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi,
förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller
åsidosättande av intern kontroll.

- 
skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma
granskningsåtgärder som är låmpliga med hänsyn till
omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i

den interna kontrollen.

- 
utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som
används och rimligheten i styrelsens och verkställande

direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande
upplysningar.

- 
drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och
verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift
vid upprättandet av årsredovisningen och
koncernredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i

de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon
väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller
förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolageis och
koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar
slutsatsen att det finns en våsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i

revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna
i årsredovisningen och koncernredovisningen om den
våsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovlsningen och
koncernredovisningen. Våra slutsatser baseras på de
revisionsbevis som inhåmtas fram till datumet för
revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller
förhållanden göra att ett bolag och en koncern inte längre kan
fortsätta verksamheten.

- 
utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och
innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen,
däribland upplysningarna, och om årsredovisningen och
koncernredovisningen återger de underliggande
transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en
rättvisande bild.

- 
inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis
avseende den finansiella informationen för enheterna eller
affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande
avseende koncernredovisningen. Vi ansvarar för styrning,
övervakning och utförande av koncernrevisionen. Vi är ensamt
ansvariga för våra uttalanden.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den; Vi måste också
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informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland
de eventuella betydande brister iden interna kontrollen som vi
identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens
förvaltning för Stadsvapnet i Karlshamn AB för år 2021 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberåttelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande
d irektören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är
oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt
dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det år styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är
försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets och koncernens
verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av
moderbolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov,
likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av
bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande
bedöma bolaqets och koncernens ekonomiska situation och att tillse

att bolagets organisation är utformad så att bokföringen,
medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i

övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.
Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt
styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de
åtgärder som år nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i

överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska
skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med
en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot
eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:

- 
företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot
bolaget, eller

- 
på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen,
årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av
bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om defta, är att
med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med
aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer
att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda

ersättningsskyldighet mot bolaget, eller aft ett förslag till dispositioner
av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder
vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk
inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och
förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig
främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande
granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella
bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att
vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och
förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och
överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi
går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna
åtgårder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande
om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens
förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi
granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Karlshamn den 17 mars 2022

KPMG AB

6w;
Sjöberg narsson

Auktoriserad revisor
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Till bolagsstämman iStadsvapnet i Karlshamn AB

Org nr 556427-2382

Granskningsrapport Stadsvapnet i Karlshamn AB

Jag, av kommunfullmäktige i Karlshamns kommun utsedd lekmannarevisor, har granskat bolagets

verksamhet under är 202I.

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning, ägardirektiv
och beslut samt de lagar och föreskrifter, som gäller för verksamheten. Lekmannarevisorn ansvarar

för att granska verksamhet och intern kontroll samt pröva om verksamheten bedrivits enligt
fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god revisionssed i kommunal
verksamhet, samt utifrån bolagsordning och fastställda ägardirektiv. Detta innebär att
lekmannarevisorn, till skillnad mot den auktoriserade revisorn, har ett särskilt granskningsuppdrag

avseende ändamålsenlighet, ekonomiskt tillfredsställande verksamhet och tillräcklig intern kontroll.
Granskningen har utförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för
bedömning och prövning.

Jag ser positivt på den utveckling som skett av Stadsvapnets roll vad gäller bedömning av

dotterbolagens samlade investeringsvolym och krav på underlag vid större investeringar. Det är
väsentligt att bolagsärenden bereds innan de går vidare till kommunstyrelsen och att Stadsvapnets

styrelse fattar egna beslut rörande investeringar i bolagen.

Stadsvapnets styrelse anser också att det ingår i ägarrollen att informera kommunfullmäktige om

omvärldsfaktorer ändras så att tidigare fullmäktigebeslut bör omprövas. Det är min bedömning att
Stadsvapnet antagit en mer operativ roll och därigenom bidragit till att minska risknivån i

bolagskoncernen. Om detta skett tidigare hade kommunkoncernen getts större handlingsutrymme
och en bättre planeringshorisont.

Stadsvapnet har påbörjat en dialog och nödvändig utveckling av vilka krav som ska ställas på bolagen
beträffande avkastning, utdelning och amortering. Det är min bedömning att avkastningskrav bidrar
till att utveckla verksamheterna och blir ett incitament för effektiviseringar. Avkastningskrav är
grundläggande för de affärsdrivande bolagen. Kraven måste anpassas individuellt eftersom bolagen

verkar under skilda förutsättningar avseende marknad, regleringar, planeringshorisont mm. Det
framhålls av styrelsen att amorteringskrav och pay-off-tider kommer att vara en del av styrningen.

Det är min bedömning att Stadsvapnet inlett arbetet med att styra via denna typen av krav, men att
mycket återstår att göra.

Stadsvapnet har initierat att alla bolag ska upprätta amorteringsplaner.(/,
VN
(
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Jag noterar att stadsvapnet utfärdat en särskild instruktion för KAFAB där stadsvapnet månatligen
följer utvecklingen av investeringen i Emigranten 5, bolagets resultaträkning, likviditet och
kassaflöde.

Jag anser att styrelse och VD under året tagit avgörande steg för en förbättrad ägarstyrning och
uppsikt över bolagen i koncernen.

Eftersom låneutrymm etför 2022 och 2023 varit begränsat har Stadsvapnet initierat prioriteringar
enligt vissa kriterier, som inneburit senareläggning av bolagens investeringsprojekt för att hamna
inom det tillgängliga låneutrymmet.

Det har under lång tid stått klart att bolagens investerings- och lånebehov den kommande
femårsperioden är större än vad låneutrymmet medger. Bolagens intjäning är låg liksom
självfinansieringsgraden. Den samlade planerade investeringsvolymen för perioden uppgår till 2 5g7
mnkr, (exklusive förväntade avsevärda fördyringar i projekt Emigranten) och den samlade
resultatbudgeten uppgår till cirka 230 mnkr. Den genomsnittliga pay off-tiden är alltså cirka 1L år.

Efter senaste lånelöftet från Kommuninvest kan konstateras att bolagens lånebehov för de
kommande fem åren överstiger det tillgängliga låneutrymmet med cirka j. 000 mnkr.

Situationen tydliggör behovet av en långsiktig ekonomisk planering. Det är nödvändigt att prioritera
investeringsprojekt för hela kommunkoncernen. Konsekvenserna av och riskerna med olika
handlingsalternativ måste klaras ut.

Härvid krävs att ägaren tar ett övergripande ansvar och beslutar om vilka investeringar som ska
genomföras och vilka som måste skjutas på framtiden. Ägarens bedömningar måste grundas på
kvalificerade lönsamhetsanalyser, marknadsbedömningar, konsekvensanalyser, strategiska
kommunövergripande ställningstaganden mm.

Stadsvapnet har tagit fram förslag på ny rutin att införas inför budgetarbetet 2022. Samtliga
investeringar i kommunkoncernen ska sammanställas och lämnas som förslag till kommunstyrelsen i
samband med budgetarbetet. lnvesteringar som är av större karaktär och behöver borgen förväntas
inkludera lönsamhetsanalyser, riskkalkyler, konsekvensbeskrivningar, benchmark för att Stadsvapnet
ska släppa vidare ärendet med en rekommendation till kommunstyrelsen. Förslaget innebär att
borgensramar för bolagen ska fastställas samtidigt som den kommunala verksamhetens
investeringsra ma r faststä lls.

Jag är kritisk mot att Stadsvapnet, trots ansträngningar, inte kunnat förse kommunstyrelsen med en
sl utkostnadska lkyl för projekt " Em igra nten,,.

Jag är kritisk till att jag inte blivit engagerad i processen för att fastställa nedskrivningsbehovet i
Emigranten. Såvitt jag kan bedöma har processen skötts i enlighet med bestämmelserna i

aktiebolagslagen mm.

Jag finner att bolagets verksamhet skötts på tillräckligt ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt, samt att den interna kontrollen varit tillräcklig.

Karlshamn, 2O22-O3-1I

B annareviso
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att meddela utsett stämmoombud att nedan angiven instruktion ska gälla för ordinarie 
bolagsstämma (årsstämma) år 2022.   
 
Sammanfattning 
 
Ordinarie bolagsstämma (årsstämma) ska hållas i Kreativum i Blekinge AB.  
 
För stämmoombudet gäller följande instruktion. 
 
 - Ombudet yrkar på, under förutsättning att revisorerna lämnar ren 
revisionsberättelse, att styrelsen och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2021.  
 
 - Ombudet yrkar på fastställande av redovisad årsredovisning för år 2021.  
 
 - Ombudet yrkar på att bolaget ska följa de av kommunfullmäktige 
fastställda arvodesreglerna.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-16 
Årsredovisning för Kreativum i Blekinge AB 2021 
Revisionsberättelse för Kreativum i Blekinge AB 2021 
Granskningsrapport för Kreativum i Blekinge AB 2021 
 
Beslutet skickas till 
 
Marie Sällström 
Gertrud Ivarsson  
Iréne Ahlstrand-Mårlind 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 
kommun 2022-03-16 Dnr: 2022/794 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsen 2022-03-22 81 
Kommunfullmäktige 2022-04-04  
 
 
Instruktion till ombud vid bolagsstämma i Kreativum i Blekinge AB 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att meddela utsett stämmoombud att nedan angiven instruktion ska gälla för ordinarie 
bolagsstämma (årsstämma) år 2022.   
 
Sammanfattning 
 
Ordinarie bolagsstämma (årsstämma) ska hållas i Kreativum i Blekinge AB.  
 
För stämmoombudet gäller följande instruktion. 
 
 - Ombudet yrkar på, under förutsättning att revisorerna lämnar ren 
revisionsberättelse, att styrelsen och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2021.  
 
 - Ombudet yrkar på fastställande av redovisad årsredovisning för år 2021.  
 
 - Ombudet yrkar på att bolaget ska följa de av kommunfullmäktige 
fastställda arvodesreglerna.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-16 
Årsredovisning för Kreativum i Blekinge AB 2021 
Revisionsberättelse för Kreativum i Blekinge AB 2021 
Granskningsrapport för Kreativum i Blekinge AB 2021 
 
Beslutet skickas till 
 
Marie Sällström 
Gertrud Ivarsson  
Iréne Ahlstrand-Mårlind 
 
 
 
Daniel Wäppling 
Kommundirektör
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556545-4989

Förvaltningsberättelse

 Styrelsen och verkställande direktören för Kreativum i Blekinge Aktiebolag, 556545-4989, med säte i
 Karlshamn , får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2021-01-01 - 2021-12-31. 
 Alla belopp redovisas, om inget annat anges, i kronor (kr). 

Allmänt om verksamheten
 Kreativum är ett science center som stimulerar intresse för teknik, naturvetenskap, matematik,
 innovation och entreprenörskap för att möta framtida samhällsutmaningar. Kreativum har uppbyggda
 nätverk, en infrastruktur med expertkunskap inom livslångt lärande och hur man inspirerar barn,
 ungdomar och vuxna till fördjupad kunskap inom naturvetenskap, teknik, matematik, entreprenörskap,
 innovation och hållbar utveckling.

 Precis som vid all form av träning är det viktigt att intresset och motivationen stimuleras, oavsett ålder.
 Men var övar man naturvetenskap, teknik och innovationer? Var väcks lusten, intresset? Och hur hålls
 intresset vid liv? Jo, vid ett science center som Kreativum. Kreativum skapar unika möjligheter till
 lärande så att alla besökare får möjlighet att hitta och utveckla sina förmågor. Vi är en mötesplats för
 samtal mellan allmänhet, skola, arbetsliv och akademi som skapar reflektion och nya perspektiv.
 Teknik och naturvetenskap ligger till grund för en mängd olika utbildningar samt yrken och Kreativum
 är en av de viktigaste aktörerna i regionen för att skapa ett intresse för de yrken och utbildningar som
 är av yttersta vikt för regionen och dess arbetsplatsers utveckling. Kreativum är även ett av de allra
 största besöksmålen i Blekinge med en stor positiv inverkan på övrig handel. Kreativum är det enda
 besöksmålet i västra delen av regionen som är öppet året runt och som vänder sig till alla åldrar. 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
 Verksamheten under första halvåret 2021 påverkades kraftigt av pandemin. På grund av rådande
 regler, rekommendationer och restriktioner har verksamheten endast kunnat bedrivas till ca 10 % av
 det normala. Detta har så klart påverkat intäkterna i samma grad. Ett aktivt arbete med att hålla nere
 kostnader har genomförts, förhandling med hyresvärden gav en hyresreduktion, personal har hyrts ut
 och omställningsstöd har erhållits. 

 1 juli 2021 tog Kreativum över ansvaret för verksamheten vid Ire natur och kulturskola. Men årets stora
 satsning var att hyra in en utställning om dinosaurier, denna satsning öppnades i begränsad omfattning
 i maj och från 15 juli kunde Kreativum ta in fler besökare i anläggningen. Mycket tack vare denna
 satsning lyckades Kreativum locka över 32 000 besökare under året. Det har under 2021 gjorts flera
 stora investeringar i anläggningen. En ny och modern konferensanläggning har byggts upp vilken
 kommer att slutföras i sin helhet i början av 2022. Domebiografen, som varit Kreativums kännemärke
 sedan starten 1999, har renoverats och utrustats med modern teknik för att visa filmer i upplevd
 tredimensionell miljö. Investeringen möjliggör för Kreativum att bygga upp ett filmbibliotek som
 kommer att kunna användas under flera år framöver. Tekniken med tre projektorer är av hög kvalité
 och ger publiken en upplevelse som inte kan mätas sig med annan filmteknik. Under hösten 2021
 startades ett stort arbete upp med att bygga en modern fast utställning som på ett enkelt sätt kan
 utvecklas under de kommande åren. Grundtanken är att visa på teknik och vetenskap kopplat till
 näringslivet. 

 Årets resultat är tyvärr negativt, men genom aktiva åtgärder och en attraktiv utställning slutade ändå
 helårsresultatet ca 550 000 kr bättre än prognostiserat i augusti.

Förväntad framtida utveckling
 Investeringen i Domebiografen fortsätter under 2022 då mattan ersätts och en ändamålsenlig
 belysning installeras. En del av den nya utställningen invigs till sportlovet 2022 och fler stationer
 tillkommer sedan fortlöpande under året. Kreativum står nu väl rustat för de kommande åren med en
 modern konferensanläggning och Domebiograf som ger konferensanläggningen en ny dimension samt
 ett utbud i utställningen som möter framtiden. Utsikterna för verksamhetsåret 2022 är ljusare än året
 innan men pandemin kan även framledes ställa till problem. Ett arbete med att få Kreativum lönsamt
 har påbörjats 2022 och målet är verksamheten skall visa plus från 2024.
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556545-4989

Ägarförhållanden
 Aktiekapitalet uppgår till 410 000 kronor. 
 Stadsvapnet i Karlshamn AB, org.nr. 556427-2382, äger samtliga 410 aktier i bolaget.

Flerårsöversikt 

Belopp i Tkr 2021 2020 2019 2018 2017
Nettoomsättning 8 162 4 326 4 125 6 337 7 252
Resultat efter finansiella poster -3 272 -2 908 -11 212 -4 792 -1 087
Balansomslutning 12 774 15 702 16 364 6 786 3 195
Soliditet % 5 4 4 7 16
Antal anställda 25 14 17 15 15

Definitioner: se not

Förändring av eget kapital
Aktie- Utvecklings- Balanserat Årets  

kapital fond  resultat resultat Totalt 
Belopp vid årets ingång 410 000 538 191 -252 294 39 424 656 473
Disposition enligt beslut
av årets årsstämma: -39 424 39 424 -
Utvecklingsfond -222 690 222 690 -
Årets resultat -5 861 -5 861
Belopp vid årets utgång 410 000 315 501 -69 028 -5 861 650 612

 Villkorade, ännu ej återbetalda, aktieägartillskott uppgår per balansdagen till 1 200 000 (1 200 000) kr.

Förslag till behandling av ansamlad förlust
 Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten (kronor): 

 Belopp i kr
ansamlad förlust -291 718
årets resultat -5 861
Utvecklingsfond 222 690

Summa -74 889

behandlas så att
i ny räkning överföres -74 889

 Vad beträffar resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning med
 tillhörande noter
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Resultaträkning
Belopp i kr Not 2021-01-01- 2020-01-01-

2021-12-31 2020-12-31

Nettoomsättning 2 8 161 928 4 325 852
Aktiverat arbete för egen räkning 290 102 -
Övriga rörelseintäkter 3 7 256 015 7 854 083

15 708 045 12 179 935

Rörelsens kostnader
Handelsvaror -935 906 -463 421
Övriga externa kostnader 4 -6 051 336 -5 356 101
Personalkostnader 5 -11 328 750 -8 888 499
Av- och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar -604 190 -361 720

Rörelseresultat 6 -3 212 137 -2 889 806

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter 7 1 811 1 051
Räntekostnader och liknande resultatposter 8 -61 582 -19 280

Resultat efter finansiella poster -3 271 908 -2 908 035

Bokslutsdispositioner 9 3 270 000 2 870 000

Resultat före skatt -1 908 -38 035

Skatt på årets resultat 10 -3 953 -1 389

Årets resultat -5 861 -39 424
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Balansräkning
Belopp i kr Not 2021-12-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och 
liknande arbeten 11 315 501 426 846

315 501 426 846

Materiella anläggningstillgångar
Förbättringsutgifter annans fastighet 12 548 709 175 179
Inventarier, verktyg och installationer 13 3 964 664 709 418
Pågående nyanläggningar och förskott 
avseende materiella anläggningstillgångar 14 871 132 1 332 995

5 384 505 2 217 592

Finansiella anläggningstillgångar
Fordringar hos koncernföretag 15 - 2 870 000
Uppskjuten skattefordran 16 221 262 221 262

221 262 3 091 262

Summa anläggningstillgångar 5 921 268 5 735 700

Omsättningstillgångar

Varulager mm
Färdiga varor och handelsvaror 300 434 212 968

300 434 212 968

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 75 127 918 118
Fordringar hos koncernföretag 15 3 270 000 -
Aktuell skattefordran 43 613 38 940
Övriga fordringar 228 662 892 019
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 17 1 015 658 5 421 347

4 633 060 7 270 424

Kassa och bank 1 919 350 2 483 055

Summa omsättningstillgångar 6 852 844 9 966 447

SUMMA TILLGÅNGAR 12 774 112 15 702 147
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Balansräkning
Belopp i kr Not 2021-12-31 2020-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 18

Bundet eget kapital
Aktiekapital 410 000 410 000
Fond för utvecklingsutgifter 315 501 538 191

725 501 948 191

Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust -69 028 -252 294
Årets resultat -5 861 -39 424

-74 889 -291 718

Summa eget kapital 650 612 656 473

Långfristiga skulder 19
Övriga skulder till kreditinstitut 5 650 000 1 650 000
Skulder till koncernföretag 3 200 613 9 002 564

8 850 613 10 652 564

Kortfristiga skulder
Förskott från kunder 14 434 22 288
Leverantörsskulder 1 299 608 2 351 084
Övriga kortfristiga skulder 404 343 250 545
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 20 1 554 502 1 769 193

3 272 887 4 393 110

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 12 774 112 15 702 147
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Noter

Not 1  Redovisningsprinciper
 Belopp i kr om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper
 Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
 allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Värderingsprinciper m m
 Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat anges
 nedan.

Intäkter
 Det inflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning
 redovisas som intäkt. Intäkter värderas till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att
 erhållas, med avdrag för rabatter. 

Offentliga bidrag
 Ett offentligt bidrag som inte är förknippat med krav på framtida prestation redovisas som intäkt när
 villkoren för att få bidraget uppfyllts. Ett offentligt bidrag som är förenat med krav på framtida prestation
 redovisas som intäkt när prestationen utförs. Om bidraget har tagits emot innan villkoren för att
 redovisa det som intäkt har uppfyllts, redovisas bidraget som en skuld.

Redovisning av bidrag relaterade till anläggningstillgångar
 Offentliga bidrag relaterade till tillgångar redovisas i balansräkningen genom att bidraget reducerar
 tillgångens redovisade värde. 

Immateriella anläggningstillgångar

 Företaget redovisar internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar enligt aktiveringsmodellen.
 Det innebär att samtliga utgifter som avser framtagandet av en internt upparbetad immateriell
 anläggningstillgång aktiveras och skrivs av under tillgångens beräknade nyttjandeperiod, under
 förutsättningarna att kriterierna i BFNAR 2012:1 är uppfyllda. 

Avskrivningar
 Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod med hänsyn till väsentligt restvärde
 eftersom det återspeglar den förväntade förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. 

Immateriella anläggningstillgångar År
Balanserade utgifter för utveckling och liknande arbeten 5

Materiella anläggningstillgångar
 Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade
 avskrivningar och nedskrivningar. 
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Avskrivningar
 Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod med hänsyn till väsentligt restvärde
 eftersom det återspeglar den förväntade förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. 

Materiella anläggningstillgångar År
Nedlagda utgifter på annans fastighet 20
Inventarier, verktyg och installationer 5-10

Komponentindelning
 Materiella anläggningstillgångar har delats upp på komponenter när komponenterna är betydande och
 när komponenterna har väsentligt olika nyttjandeperioder. När en komponent i en anläggningstillgång
 byts ut, utrangeras eventuella kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya
 komponentens anskaffningsvärde aktiveras. Utgifter för löpande reparationer och underhåll redovisas
 som kostnader. 

Varulager
 Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Därvid har
 inkuransrisk beaktats. Anskaffningsvärdet beräknas enligt först in- först ut- principen. I
 anskaffningsvärdet ingår förutom utgifter för inköp även utgifter för att bringa varorna till deras aktuella
 plats och skick.                                              

Finansiella tillgångar och skulder
 Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet med kapitel 11 (Finansiella instrument värderade
 utifrån anskaffningsvärdet) i BFNAR 2012:1.                                             

Bokslutsdispositioner
 Förändringar av obeskattade reserver redovisas som bokslutsdispositioner i resultaträkningen.
 Koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner. Koncernbidrag som lämnas till ett dotterföretag
 redovisas dock som en ökning av andelens redovisade värde.

Skatt
 Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är
 inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av
 tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Uppskjuten skatt är inkomstskatt
 för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller
 händelser.                              
                
 Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader, dock inte för temporära
 skillnader som härrör från första redovisningen av goodwill. Uppskjuten skattefordran redovisas för
 avdragsgilla temporära skillnader och för möjligheten att i framtiden använda skattemässiga
 underskottsavdrag. Värderingen baseras på hur det redovisade värdet för motsvarande tillgång eller
 skuld förväntas återvinnas respektive regleras. Beloppen baseras på de skattesatser och skatteregler
 som är beslutade före balansdagen och har inte nuvärdesberäknats.                                         
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Nyckeltalsdefinitioner
 Nettoomsättning 
 Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

 Resultat efter finansiella poster
 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före bokslutsdispositioner och skatter.

 Balansomslutning 
 Företagets samlade tillgångar

 Soliditet
 Eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt i förhållande till
 balansomslutningen.

 Antal anställda
 Medelantalet anställda under räkenskapsåret

Not 2  Nettoomsättningens fördelning

Nettoomsättning per rörelsegren
 2021-01-01- 2020-01-01-
 2021-12-31 2020-12-31
Försäljning biljetter 4 020 238 440 594
Försäljning fortbildning 72 016 87 390
Försäljning cafe/bistro 760 772 157 080
Försäljning konferens 134 137 120 564
Försäljning butik 615 073 78 082
Försäljning övrigt 268 437 49 439
Fakturerade personalkostnader 2 291 255 3 392 703

Summa 8 161 928 4 325 852

Not 3  Övriga rörelseintäkter
 2021-01-01- 2020-01-01-
 2021-12-31 2020-12-31
Erhållna offentliga stöd 1 763 999 2 383 024
Kommunalt driftsbidrag 5 000 000 5 000 000
Anställningsbidrag 336 689 362 685
Övrigt 155 327 108 374

Summa 7 256 015 7 854 083

Not 4  Arvode och kostnadsersättning till revisorer
 Med revisionsuppdrag avses lagstadgad revision av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens
 och verkställande direktörens förvaltning samt revision och annan granskning utförd i enlighet med
 överenskommelse eller avtal.        

 Detta inkluderar övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt
 rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet
 av sådana övriga arbetsuppgifter.
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 2021-01-01- 2020-01-01-
 2021-12-31 2020-12-31
Ernst & Young AB
Revisionsuppdrag - 75 000
Andra uppdrag - 71 434

KPMG - 146 434
Revisionsuppdrag 40 000 -
Andra uppdrag 32 350 -

72 350 146 434

Not 5   Medelantalet anställda

 2021-01-01- 2020-01-01-
 2021-12-31 2020-12-31
Sverige 25 14

Totalt 25 14

Not 6  Inköp och försäljningar mellan koncernföretag
 2021-01-01- 2020-01-01-
 2021-12-31 2020-12-31
Koncerninterna inköp -1 391 000 -1 481 000
Koncerninterna försäljningar 2 332 000 3 413 000

Summa 941 000 1 932 000

 Koncerninterna försäljningar fg år inkluderade ett driftsbidrag på 5 mkr, vilket i årets not är korrigerat
 och därmed ej medräknat. 

Not 7  Ränteintäkter och liknande resultatposter
 2021-01-01- 2020-01-01-
 2021-12-31 2020-12-31
Ränteintäkter 1 811 1 051

Summa 1 811 1 051

Not 8  Räntekostnader och liknande resultatposter
 2021-01-01- 2020-01-01-
 2021-12-31 2020-12-31
Räntekostnader -24 027 -7 062
Kursdifferenser -8
Borgensavgifter -37 555 -12 210

Summa -61 582 -19 280

Not 9  Bokslutsdispositioner
 2021-01-01- 2020-01-01-
 2021-12-31 2020-12-31
Mottagna koncernbidrag 3 270 000 2 870 000

Summa 3 270 000 2 870 000
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Kreativum i Blekinge Aktiebolag  10(13)

556545-4989

Not 10  Skatt på årets resultat
 2021-01-01- 2020-01-01-
 2021-12-31 2020-12-31
Aktuell skatt -3 953 -1 307
Uppskjuten skatt 2 099
Skatt på grund av ändrad taxering -2 181

-3 953 -1 389

Avstämning av effektiv skatt
 2021-01-01- 2020-01-01-
 2021-12-31 2020-12-31

Procent Procent Belopp
Resultat före skatt -1 908 -38 035

Skatt enligt gällande skattesats 20,6 393 21,4 8 139
Ej avdragsgilla kostnader -4 346 -9 460
Ej skattepliktiga intäkter 14
Redovisning av tillgång avseende
 tidigare års underskottsavdrag 2 099
Skatt hänförlig till tidigare år -2 181

Redovisad effektiv skatt -3 953 -1 389

Not 11  Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten
 2021-12-31 2020-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden
-Vid årets början 556 749 556 749

Vid årets slut 556 749 556 749
Ackumulerade avskrivningar
-Vid årets början -129 903 -18 558
-Årets avskrivning -111 345 -111 345

Vid årets slut -241 248 -129 903

Redovisat värde vid årets slut 315 501 426 846

Not 12  Förbättringsutgifter annans fastighet
 2021-12-31 2020-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden
-Vid årets början 2 044 982 2 044 982
-Nyanskaffningar 433 905

Vid årets slut 2 478 887 2 044 982
Ackumulerade avskrivningar
-Vid årets början -1 869 803 -1 837 049
-Årets avskrivning -60 375 -32 754

Vid årets slut -1 930 178 -1 869 803

Redovisat värde vid årets slut 548 709 175 179
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Kreativum i Blekinge Aktiebolag  11(13)

556545-4989

Not 13  Inventarier, verktyg och installationer
 2021-12-31 2020-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden
-Vid årets början 6 713 453 6 713 453
-Inköp 3 687 716

10 401 169 6 713 453
Ackumulerade avskrivningar
-Vid årets början -6 004 035 -5 786 414
-Årets avskrivning -432 470 -217 621

-6 436 505 -6 004 035

Redovisat värde vid årets slut 3 964 664 709 418

Not 14  Pågående nyanläggningar och förskott materiella 
             anläggningstillgångar
 2021-12-31 2020-12-31
Vid årets början 1 332 995 613 692
Aktiveringar -4 121 621
Inköp 3 659 758 719 303

Redovisat värde vid årets slut 871 132 1 332 995

Not 15  Fordringar hos koncernföretag
 2021-12-31 2020-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 2 870 000 11 200 000
-Tillkommande fordringar 3 270 000 2 870 000
-Reglerade fordringar -2 870 000 -11 200 000

Redovisat värde vid årets slut 3 270 000 2 870 000

Not 16  Uppskjuten skatt
 Uppskjuten  
2021-12-31 skattefordran Netto
Väsentliga temporära skillnader
Skattemässigt underskottsavdrag 221 262 221 262

Uppskjuten skattefordran/skuld (netto) 221 262 221 262

2020-12-31
Väsentliga temporära skillnader
Skattemässigt underskottsavdrag 221 262 221 262

Uppskjuten skattefordran/skuld (netto) 221 262 221 262

Not 17  Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
 2021-12-31 2020-12-31
Förutbetalda hyror 693 969 106 131
Förutbetalda försäkringar 16 880 14 345
Förutbetalda övriga 200 188 31 457
Upplupna intäkter 104 621 5 269 414

1 015 658 5 421 347
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556545-4989

Not 18  Antal aktier och kvotvärde
 2021-12-31 2020-12-31
A-aktier
antal aktier 410 410
kvotvärde 1 000 1 000

Not 19  Långfristiga skulder
 2021-12-31 2020-12-31

Övriga skulder till kreditinstitut 5 650 000 1 650 000
Skuld till Karlshamns kommun 3 200 613 9 002 564

Summa 8 850 613 10 652 564
Skulder som förfaller senare än fem år från balansdagen

Not 20  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
 2021-12-31 2020-12-31
Upplupna löner 64 188 133 500
Upplupna semesterlöner 367 437 589 121
Beräknade upplupna sociala avgifter 135 170 227 048
Övriga upplupna kostnader 987 708 819 524

1 554 503 1 769 193

Not 21  Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

Ställda säkerheter
 2021-12-31 2020-12-31
För egna skulder och avsättningar

Företagsinteckningar 3 000 000 3 000 000

3 000 000 3 000 000

Eventualförpliktelser
 Bolaget har inga eventualförpliktelser 

Not 22  Koncernuppgifter
 Företaget är helägt dotterföretag till Stadsvapnet i Karlshamn AB, org nr 556427-2382 med säte i
 Karlshamn och som ägs av Karlshamns kommun. Koncernredovisning upprättas av Stadsvapnet i
 Karlshamn AB i den största koncernen.

 Inköp och försäljning inom koncernen
 Av bolagets totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 17% (20%) av inköpen och 29% (79%) av
 försäljningen andra företag inom hela den företagsgrupp som koncernen tillhör.
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Revisionsberättelse Kreativum i Blekinge Aktiebolag, org. nr 556545-4989, 2021  1 (2) 

  
 
 
 

Till bolagsstämman i Kreativum i Blekinge Aktiebolag, org. nr 556545-4989 

Rapport om årsredovisningen   

Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Kreativum i Blekinge Aktiebolag för år 2021.  
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande 
bild av Kreativum i Blekinge Aktiebolags finansiella ställning per den 31 december 2021 och av dess finansiella resultat för året enligt 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.  
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder 
beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Kreativum i Blekinge Aktiebolag enligt god revisorssed i 
Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.  
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 
Övriga upplysningar 
Revisionen av årsredovisningen för år 2020 har utförts av en annan revisor som lämnat en revisionsberättelse daterad den 17 mars 2021 med 
omodifierade uttalanden i Rapport om årsredovisningen. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att 
årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt 
årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören 
ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig 
för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag. 
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och 
verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att 

fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om 
förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten 
och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt 
drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören 
avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har 
något realistiskt alternativ till att göra något av detta. 
 

Revisorns ansvar 
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 
årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, 
och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. 
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för 
att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige 
alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan 
finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller 
misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans 
rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som 
användare fattar med grund i årsredovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme 
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 
Dessutom: 

 identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i 
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat 
utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är 
tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra 
uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet 
till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet 
som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta 
agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, 
felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll. 

 skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna 
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i 
den interna kontrollen. 

 utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som 
används och rimligheten i styrelsens och verkställande 
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande 
upplysningar. 

 drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och 
verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift 
vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, 
med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det 
finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana 
händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel 
om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar 
slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i 
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna 
i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, 
om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om 
årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis 
som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock 
kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte 
längre kan fortsätta verksamheten. 

 utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och 
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om 
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.  

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade 
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också 
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland 
de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi 
identifierat. 
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Revisionsberättelse Kreativum i Blekinge Aktiebolag, org. nr 556545-4989, 2021  2 (2) 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalanden 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Kreativum i 
Blekinge Aktiebolag för år 2021 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. 
Vi tillstyrker att bolagsstämman behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och 
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.  

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är 
oberoende i förhållande till Kreativum i Blekinge Aktiebolag enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar 
enligt dessa krav.  
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar  
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning 
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är 
försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, 
omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, 
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av 
bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande 
bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets 

organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och 
bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett 
betryggande sätt.  
Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt 
styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de 
åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i 
överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska 
skötas på ett betryggande sätt. 

Revisorns ansvar 
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt 
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med 
en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot 
eller verkställande direktören i något väsentligt avseende: 

 företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon 
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
bolaget, eller  

 på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, 
årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av 
bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att 
med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med 
aktiebolagslagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att 
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer 
att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 

ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner 
av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder 
vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 
inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och 
förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig 
främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande 
granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella 
bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att 
vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och 
förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och 
överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi 
går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna 
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande 
om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens 
förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi 
granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

 
 

Karlshamn den 8 mars 2022  

 
KPMG AB   
   
   
   
Sara Sjöberg Einarsson   
Auktoriserad revisor   
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Till bolagsstämman i

Kreativum i Blekinge Aktiebolag
Org.nr. 556545-4989

Granskningsrapport för år 2O2L

Jag, Jörgen Kronsell, av kommunfullmäktige i Karlshamns kommun utsedd lekmannarevisor, har
granskat bolagets verksamhet.

Styrelsen och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning, ägardirektiv och
beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.
Lekmannarevisorn ansvarar för att granska verksamheten och intern kontroll samt pröva om verksam-
heten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verk-
samheten.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god revisionssed i kommunal
verksamheten, utifrån bolagsordning och fastställda ägardirektiv. Granskningen har genomförts med
den inriktningen och omfattningen som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövningen.

Arbetet med att ta fram en ny intern kontrollplan, som beslutades i december 2O2O,har inte hunnits
färdigställas då bolaget under 2021 bytt VD och efter det har det finansiella arbetet prioriterats. Till
stor del är riskerna i verksamheten kända och adresserade men jag bedömer att en genomarbetad
internkontrollplan baserad på en riskinventering ger systematik till utvecklingsarbetet. Av särskild vikt
är att styrelsen är medveten om och följer utvecklingen av de nyckeltal som förväntas leda till en
ekonomi i balans. Här villjag särskilt understryka ägardirektivets skrivning om att bolaget ska drivas på

affärsmässiga grunder.

Även om fokus ligger på att nå en ekonomi i balans, hade det varit en tillgång med mätetal som inte
enbart är av ekonomisk art. Vid styrelsemöte diskuterades möjligheten att t ex följa upp vilken på-
verkan Kreativum har på elevers intresse för naturvetenskap och teknik. lnte minst viktigt för att
Kreativum ska kunna utveckla sitt koncept med olika upplevelser.

Då styrelse och vd arbetar för en ekonomi i balans och att uppföljning kommer att ske i förhållande till
uppdraget enligt ägardirektivet, bedömer jag att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och
från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt men att det finns förbättringspotential.

Karlshamn 2022-03-L5

Jörgen Kronsell, lekmann f

4
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att med omedelbar verkan säga upp vänortsavtalet samt avtalet om idrotts- och 
kulturutbyte med Svetly kommun.  
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2007-09-18, § 228, att godkänna avsiktsförklaring mellan 
Svetly kommun i Kaliningrad och Karlshamns kommun. Syftet med avsiktsförklaringen 
var att etablera ett långsiktigt och ömsesidigt samarbete i olika frågor rörande bland 
annat demokrati, kultur, hamn och infrastruktur.  
 
Kommunstyrelsens dåvarande ordförande Sven-Åke Svensson (S) undertecknade en ny 
avsiktsförklaring vid ett vänortsbesök i Svetly 26-27 maj 2011. Syftet med denna var att 
vidareutveckla relationen enligt avsiktsförklaringen från 2007 samt att upprätta ett 
vänortsavtal.  
 
Kommunstyrelsen beslutade 2011-06-07, § 186, om uppdatering av vänortsavtal mellan 
Karlshamns kommun och Svetly kommun. Den 21 juli 2011 undertecknades ett 
vänortsavtal mellan Karlshamns kommun och den ryska staden Svetly i syfte att stärka 
och utveckla vänskap mellan nationerna och etablera ett långsiktigt och ömsesidigt 
samarbete. Kommunfullmäktige beslutade att godkänna vänortsavtalet 2011-09-05, § 
119. I samband med undertecknandet av vänortsavtalet undertecknades även ett avtal 
om idrotts- och kulturutbyte vilket kommunstyrelsen beslutade att godkänna 2011-08-23, 
§ 229.  
 
Mot bakgrund av det rådande läget avseende Rysslands invasionskrig, terror och 
misstänkta krigsbrott mot Ukraina och dess befolkning föreslås nu att Karlshamns 
kommun, med omedelbar verkan, avvecklar vänortssamarbetet samt avtalet om idrotts- 
och kulturutbyte med den ryska vänorten Svetly. 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag KS § 228/2007 Avsiktsförklaring mellan Svetly och Karlshamn 
Beslut och beslutsunderlag rörande vänortsavtal med Svetly 2011 
 
Yrkanden 
 
Per-Ola Mattsson (S), Magnus Gärdebring (M), Björn Tenland Nurhadi (SD), Britt 
Jämstorp (KD), Leif Håkansson (S), Jan-Åke Berg (S), Mats Dahlbom (C), Elin 
Petersson (M), Charlott Lorentzen (MP), Magnus Sandgren (M), Tor Billing (SD), Marco 
Gustavsson (C), Bodil Frigren Ericsson (L), Ida Larsson (S) och Ulla Sandgren (S) yrkar 
bifall till liggande förslag. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutat i 
enlighet med detsamma.  
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Vänortssamordnare Lena Axelsson 
Kultur- och fritidschef Maria Sköldqvist 
Fritidssamordnare Thomas Nilsson 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 
kommun 2022-03-04 Dnr: 2022/757 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsen 2022-03-22 48 
Kommunfullmäktige 2022-04-04  
 
 
Avveckling av vänortssamarbetet med Svetly 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att med omedelbar verkan säga upp vänortsavtalet samt avtalet om idrotts- och 
kulturutbyte med Svetly kommun.  
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2007-09-18, § 228, att godkänna avsiktsförklaring mellan 
Svetly kommun i Kaliningrad och Karlshamns kommun. Syftet med avsiktsförklaringen 
var att etablera ett långsiktigt och ömsesidigt samarbete i olika frågor rörande bland 
annat demokrati, kultur, hamn och infrastruktur.  
 
Kommunstyrelsens dåvarande ordförande Sven-Åke Svensson (S) undertecknade en ny 
avsiktsförklaring vid ett vänortsbesök i Svetly 26-27 maj 2011. Syftet med denna var att 
vidareutveckla relationen enligt avsiktsförklaringen från 2007 samt att upprätta ett 
vänortsavtal.  
 
Kommunstyrelsen beslutade 2011-06-07, § 186, om uppdatering av vänortsavtal mellan 
Karlshamns kommun och Svetly kommun. Den 21 juli 2011 undertecknades ett 
vänortsavtal mellan Karlshamns kommun och den ryska staden Svetly i syfte att stärka 
och utveckla vänskap mellan nationerna och etablera ett långsiktigt och ömsesidigt 
samarbete. Kommunfullmäktige beslutade att godkänna vänortsavtalet 2011-09-05, § 
119. I samband med undertecknandet av vänortsavtalet undertecknades även ett avtal 
om idrotts- och kulturutbyte vilket kommunstyrelsen beslutade att godkänna 2011-08-23, 
§ 229.  
 
Mot bakgrund av det rådande läget avseende Rysslands invasionskrig, terror och 
misstänkta krigsbrott mot Ukraina och dess befolkning föreslås nu att Karlshamns 
kommun, med omedelbar verkan, avvecklar vänortssamarbetet samt avtalet om idrotts- 
och kulturutbyte med den ryska vänorten Svetly. 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag KS § 228/2007 Avsiktsförklaring mellan Svetly och Karlshamn 
Beslut och beslutsunderlag rörande vänortsavtal med Svetly 2011 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 
 2022-03-04 Dnr: 2022/757 

 

Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Vänortssamordnare Lena Axelsson 
Kultur- och fritidschef Maria Sköldqvist 
Fritidssamordnare Thomas Nilsson 
 
 
 
 
Per-Ola Mattsson  
Kommunstyrelsens ordförande
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KARLSHAMNS KOMMUN

Kommunfullmäktige

PROTOKOLL KF,6

2011-09_0s

213

s 1le
2071/369

Godkännande av
Karlshamns kom

vänortsavtar samt avtar om idrotts- och kurturutbyte meranmun och Svetly kommun, Kaliningrad Oblast, Ryskan

Kommunfullmäktiges beslut

å1å:,r:#äil:,:ilil?:å'å:,1#::'amnskommunochsverrykommun,

Sammanfattning

ff filä:?tlffi *'":f i:,3,?;l j,fl ,li;i186omuppdateringavvänorrsavrarmeilan

Den2ljuli 2011 undert-ecknades ett vänortsavtar meilan Karlshamns kommun och denryska staden Svetlv i syfte u';il"'".h utveckra vanskap åe1an nationerna och eta-::"_ääTå?1,:lt"*:*,rt1n"#ä:ii"T3::1';eddena""å"nå.äå,.,

Beslutsunderlag

o Vänortsavtal20II_07_21
o AWal om idrofts_ och kulturu tbyte 20lI_07_23o Kommunstyrelsens fcirslag zoti-os-21, 5 22gsamt besrut aft godkänna avtar omidrotts- och kurtururuvr. ri.ri* rrrrrrrå-"rd;;;;åä su.tty kommun,Kaliningrad oblast, Ryska FJ;;;;*n samt an anmoda fritidsnämnden ochkulturnämnden att genomföra,,".rr".f."rnrnelsen.

Protokollet skickas till

Fritidsnämnden
Kulturnämnden

te,

.ä/'r /#ry
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20lt-08_25

Kommunfullmäktige

Karlshamns kommun. Kommunledni ngsförvaltn ingen . NäringslivRådhuset .37481 Karlshamn Tel +46 454-81160 Fax +46 454-8162s

Information om Svefly, Kaliningrad

Svetly är en stad iJfuliningradregio_nen i Ryssland vid weichsel_bukten30 km väster om Kaliningiad staä. raminÄ*o,ir.n av Rysslandssnabbast växande regionå. Kaliningrao, 
"ät"girkä geografi ska lägeoch historiska bakgrund gör_att ,.gion.n kan se-s som en potentierlbrobyggare melran RvssÄnd ochävriga Er;6;: pår'oroirka öretagkan' enligt Swedbanks österslc;anålys, Kaliningrad utgöra ensprångbräda till afftirql i o9t ourtgu Ryssrand. Äi zoös underrecknadesett samarbetsavtal melran Region"nt.i.ing" o.r, å.', iegionalalänsregeringen i Karinllt:ro."Gionsty.åtsen har tillderade meder tillproj ektet "Acti onpl an Kaliningruäl i ro. genomftirandet.

I svetly kommun.bor sarlma nlagt runt 2g 700 invånare ördelade i l 1tätorter. Andelen 
invå1are på lan"Jbygden är 23 procent. De störstaföretagen som verka. i tommnnen år inriktade ö;l;, energi, transportoch fiske. Staden Svetly har ett inuånurautal på'cirka iz ooopersoner.Staden är en industristad -.d;;;dehamn. Svetlysexpansionsmöjligheter är begränruä, u.ro.no" fä ä.r, g.ografiska

itrt;",t H,f#:älT#il:" 
_,iad"n r,a, e.i iiuuårriä,t6veeu pa:

Andra veckan i jut', 
frls Sv_etly-dagen. I samband med detta arrangerasen stor festival med kulturelra insrig och sportaktiviteter. Till dessadagar bjuds både lokala, nationeilJå.r, intäÄ;;t"r;ä;äster in.

Samarbetet mellan Svefly och Karlshamn
Karlshamn förde under ariooo o.rr'2,'.diskussioner med hamnstadenSvetlv om att utveckla etr samarb.il.,su.*#;;ä;rjades 

med grundi.d:l svenska regeringenr u-uli*äu R., svenska koÅmuner skaetablera samarbete -åd ko-,oun". irainingradregionen. Ettsamarbetsavtal tecknades med Svetly kommun i okiober 2007.

E-post: info@karlsham n.se . Hemsida: http:/iwww.ka rlshamn.se
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Karlshamn kommun och svetly kommun beslutade i juli 20rr attvidareufveckra avsiktsftirklaring." rra,' 2007 och 20il till ett

;ffiä:il.aI. 
Med avtatetrorniioer sig båda parto-ätt p.io.irera följande

o Erfarenhetsutbyte och utveckring av demokratifrågor ochkommunal styrning på lokal n#
' i3ffifflrJ:"- 

näringsliv och mellan frivilliga organisationer i
o Kultur, turism och idrotto Hamn och infrastrukturfrågor
o 

-Utbildnings 
och ungdomsulbyteo Hälsovård och sociala frågoro Utveckling av miljöarbete

Källor
Karlshamns Internationella program e00g)

Invest in Kaliningrad:

Blekinge "samverkan med Kaliningrad, Ryssland,',

Swedbank östersjöanalys (2006),

Region

n

-{
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LSHAMN

ldrotts- och kulturutbyte
mellan

Karlshamns kommun, Sverige
och

Svetly kommun, Kaliningrad Oblast, Ryska Federationen

För att främja samförstånd och vänskap mellan de ryska och svenska folken i allmänhet
och för att stödja och odla tankeutbyte och direkta kontakter mellan kommun-
invånarna i respektive kommun har Karlshamns kommun, Sverige och Svetly kommun,
Kaliningrad Oblast, Ryska Federationen upprättat ett vänortavtal ijuli 2011.

lvänortavtalet förpliktigade sig båda parter att skapa grund för att etablera långsiktigt
och ömsesidigt samarbete inom olika områden, varav ett område är kultur, turism och
idrott. För att stödja det praktiska genomförandet av vänortsavtalet har Karlshamns
kommun och Svetly kommun enats om följande.

Ungdomar och ledare från badmintonföreningar i Karlshamns kommun inbjuds
till Svetly kommun under november månad IOLL. Vid detta besök ska förslag om
kommande idrottsutbyten diskuteras. Kontaktperson i Svetly är Larisa
Kozhevnikova och kontaktperson i Karlshamn är Martin Eliasson.

Karlshamns kommun inbjuder elever från Kulturskolan i Svetly kommun att delta
vid Östersjöfestivalen och Kulturnatten. Ungdomar och ledare från Kulturskolan i

Svetly kommun inbjuds av Karlshamns Musikskola till Kulturnatten under
oktober månad 20LL. Kontaktpersoner i Svetly är Larisa Kozhevnikova och
Tatjana Krylova, och kontaktpersoner i Karlshamn är Berndt Sjögren och Lena
Björk.

Utbyte mellan Karlshamns kommun och Svetly kommun gällande utbildning av
barn och unga inom konst och bild kommer att genomföras under november
månad ?OIL En del i detta samarbete är att grafisk konst skapad av elever från
Svetly kommun och Karlshamn kommun visas på utställningar i båda länder.
Kontaktpersoner i Svetly är Larisa Kozhevnikova och Tatjana Krylova och
kontaktperson i Karlshamn är Lena Björk.
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Svetly kommun inbjuder representanter från Karlshamns kommun att delta i

firandet av sin födelsedag ijuli månad 2012. Kontaktperson i Svetly är Larisa
Kozhevnikova och Tatjana Krylova och kontaktperson i Karlshamn är Daniel
And16.

Detta utbyte är en del i utvecklingen av gemensamma samverkansprojekt mellan
Karlshamns kommun och Svetlys kommun. Detta samarbete stödjer parternas
viljeinriktning att utveckla grunder för god grannsämja, stärka vänskap mellan
nationerna, stödja delegationsutbyten, öka kunskapen om parternas kultur och
kontakter mellan kommuninvånare i respektive kommun.

23 juli 201.1, Karlshamn, Sverige

Karlshamns kommun un

Sven-Åke Svensson
Kom m u nstyrelsens ordföran d e

evich
Ko relsens ordförande
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KARLSHAMNS KOMMUN

Kommunstyrelsen

PROTOKOLL KS 9 307

20rr-08-23

s22e 201u369

Godkännande av vänortsavtal samt avtal om idrotts- och kulturutbyte mellan
Karlshamns kommun och Svetly kommun, Kaliningrad Oblast, Ryska
tr'ederationen

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrel sen ftireslår kommunfu llmäktige besluta

att godkåinna viinortsavtal mellan Karlshamns kommun och Svetly kommun,
Kaliningrad Oblast, Ryska Federationen

Kommunstyrelsen beslutar fiir egen del

att godktinnaavtal om idrotts- och kulturutbyte mellan Karlshamns kommun och
Svetly kommun, Kaliningrad Oblast, Ryska Federationen samt att anmoda
fritidsnämnden och kulturnlimnden att genomftira överenskommelsen.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade 20lI-06-07, $ 186 om uppdatering av vänortsavtal mellan
Karlshamns kommun och Svetly kommun.

Den2ljuli 2011 undertecknades ett vtinortsavtal mellan Karlshamns kommun och den
ryska staden Svetly i syfte att stärka och utveckla våinskap mellan nationerna och
etablera ett langsiktigl och ömsesidigt samarbete. I samband med detta undertecknades
också ett avtal om idrotts- och kulturutbyte.

Beslutsunderlag

r Våinortsavtal 20Il-07-2I
o Avtal om idrotts- och kulturutbyte2}II-}7-23
o Kommunstyrelsens arbetsutskotts ftirslag 2011-08-09, $ 138
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Vanortsavtal
mellan Karlshamns kommun, Sverige och Svetly kommury

Kalining"d Oblast, Ryska Federationen

För att främia samförstånd och vänskap mellan de ryska och svenska folken i allmänhet och
för att stödia och odla tankeutbyte och direkta kontakter mellan kommuninvånarna i respek-
tive kommun, har Karlshamns kommun och Svetly kommun beslutat att vidareutveckla
avsiktsförklaringen från oktober 2007 och maj 2011 till ett vänortsavtal.

Med detta avtal förpliktigar sig båda parterna att skapa grund för att etablera långsiktigt och
ömsesidigt samarbete inom föliande områden:

Erfarenhetsutbyte och utveckling av demokratifrågor och kommunal styrning på lokal nivå
Samarbete inom näringsliv och mellan frivilliga organisationer i kommunerna
Kultur, turism och idrott
Hamn och infrastrukturfrågor
Utbildnings och ungdomsutbyte
Hälsovård och social a fuAgot
Utveckling av miljöarbete

Parterna åtar sig att verka för och utveckla grunder för god grannsämja och att stärka vän-
skap mellan nationerna. Vidare förbinder sig parterna att stödia delegationsutbyte mellan
Svetly kommun och Karlshamns kommun, med målet att utveckla direkta kontakter och
partnersamarbete mellan kommuninvånarna i respektive kommun.

Båda parterna åtar sig att utifrån ovanstående fokusområden utveckla gemensamma samver-
kansproiekt inom ramen för Europeiska grannskaps- och partnerskapsprogram.

Likaså förbinder sig också parterna att värna om goda relationer mellan kommunernas organ
samt att stödja det praktiska genomförandet av aktiviteter under detta avtal.

Detta dokument är bindande först när det antagits av Kommunfullmäktige i respektive
kommun.

21" iuli 2011, Karlshamn, Sverige

Karlshamns kommun kommun

Svensson
Kommunslrrelsens ordf örande
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KARLSHAMNS KOMMUN

Kommunstyrelsens arbetsutskott

$ 138

PROTOKOLL AU 13

201 1-08-09

176

2011t369

Godkännande av vänortsavtal samt avtal om idrotts- och kulturutbyte mellan
Karlshamns kommun och svetly kommun, Kaliningrad oblastn Ryska
Federationen

Arbetsutskottets fiirslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrel sen ft)reslar kommunfu llmtikti ge besluta

att godkänna våinortsavtal mellan Karlshamns kommun och Svetly kommun,
Kaliningrad Oblast, Ryska Federationen

Kommunstyrelsen fcireslås besluta fcir egen del

att godkännaavtal om idrotts- och kulturutbyte mellan Karlshamns kommun och
svetly kommun, Kaliningrad oblast, Ryska Federationen samt att anmoda
fritidsnämnden och kulturnämnden att genomft)ra överenskommelsen.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade20Il-06-07, $ 136 om uppdatering av viinortsaltal mellan
Karlshamns kommun och Svetly kommun.

Den2I juli 2011 undertecknades ett viinortsavtal mellan Karlshamns kommun och den
ryska staden Svetly i syfte att stiirka och utveckla vänskap mellan nationerna och
etablera ett långsiktiS och ömsesidigt samarbete. I samband med detta undertecknades
också ett avtal om idrotts- och kulturutbyte.

Beslutsunderlag

o Våinortsavtal 20ll-07-21
o Avtal om idrotts- och kulturutbyte20ll-07-23.
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KARLSHAMNS KOMMUN

Kommunstyrelsen

PROTOKOLL KS 7

20tt-06-07

AU $ 122
2011-05-31

251

2011t369

Sammanfattning
Kommunstyrelsens ordfcirande informeradr från viinortsbesöket den 26-27 maj 2011med kommunens veiort Svetly. Den nya kommunled;;;; med ledning av mayorsergey Lyutarevich har önskemål om utt ui uidureutveckil våra relationer enligtintentionerna i Letter of Intent och att vi upprättar ett viinortsavtar.

Beslutsunderlag
Letter of Intent 20ll-05-26.

Arbetsutskottets fiirsrag til kommunstyrersens besrut:

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att våtta relationer utvecklas och ett vänortsavtal med intentionerna enligt Letterof Intent upprättas.

Kommunstyrelsens beslut:

Kommunstyrelsen ftireslår kommunfullmäktige besluta

att väta relationer utvecklas och ett våinortsavtal med intentionerna enligt Lefterof Intent upprättas.

KS $ 186
20tl-06-07

()^
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The municipality of Svetly, Kaliningrad region, Russia, in the person of Mayor of svetly,m-r Sergey LUTAREVICH, uni in. municipality är Karlshamn, sr.aår,"in the person of Mayor
fäl.i, åfå,#;l*i,1,?f"å,f):f,7,*ffTå::T,;*,fl.0 ," u, *,.'p?,ti".,,, ,,e,.Jir,äp.ä,*,

The Parties state that the potential possibilities of the both parties sides give them the ground forthe establishment of the rong-t;; unåäutually beneficiaicooperation in the d'owing fierds:

' Experience exchange and the development of the democracy and management system on thelocal level;

' 
If;Tperation 

between public organizations of the both municipalities and business
' The cooperation in the spheres of curture, tourism and sport ;. The ports and infrastruciu." i.ru.r;-. The education and youth 

"*.nung";. Health care and social issues; 
Q->

. Ecology and environment protection.

The Parties plan to maintain the delegations exchange between Svetly and Karlshamnmunicipalities and have the aim to tttult and deväop*re straighicontacts-u.,*..r, the residents of themunicipalities' As the long term result it is planäJ^å -uintain and 
-deulop 

the grounds of theneighborhood and partnershlp and also to strengihen and Jevelop friendship between nations.
The Parties are expecting to sign bilateral detailed contracts concerning their futurecollaboration' The Parties tonnt-i?ut th.y"ur" irr"r.riåoin the;oint *årr.ing out and reahzationof theprojects in the frames of the eu n.ighiorhood il;;;;rhip prog.urnr.

.onrru"rJlå:[i:T 
Letter of Intent is preliminarv and not binding for the parties until the necessary

The present Letter of Intent is executed in two copies in Russian and in English and is signed bythe Parties:

Letter of IntentSVETLY

The rnayor of Svetlv
Kaliningrad region, SSIA

The mayor of Karlshamn,
Sweden

Lyutarevich
o

)) 11r n_eb )) 2011 r

Svensson
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kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anse motionen besvarad.  
 
Sammanfattning 
 
Björn Tenland Nurhadi (SD) och Margaretha Lennarthsson (SD) har till 
kommunfullmäktiges sammanträde 2019-11-18 lämnat in motion om anpassade 
arbetsmetoder för särbegåvade elever i grundskolan. I motionen föreslås  
 
att Karlshamns kommun tar fram ett förslag till handlingsplan för identifiering av 
särbegåvning hos barn, och applicering av anpassade arbetsmetoder för särbegåvade 
barn i grundskolan.  
 
Motionärerna skriver i motionen att två procent av Sveriges befolkning tillhör idag en 
grupp som kallas särbegåvade, alltså personer med en uppmätt IQ över 130. Människor 
som vid upprepande tillfällen förvånar sin omgivning med sin intelligens. Men med 
denna förmåga följer också ett problem för många. Särbegåvade barn i den yngre 
skolåldern får sällan den stimulans de behöver, med riskerna att bli introverta och 
uppfattas av andra barn och vuxna ha en social nedsättning.  
 
De kan också riskera att bli utåtagerande och bli ett störmoment i undervisningen. Då 
det är särskilt svårt för andra människor att identifiera dessa barn som särbegåvade så 
ställs frågan på sin spets och man börjar istället gå igenom typiska beteenden för att 
ställa en diagnos. Föräldrarna kan undra om det är något fel på sina barn, lärarna blir 
nästan handlingsförlamade i klassrummen och kamraterna tycker att man är 
annorlunda.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, 2019-12-10 § 321, att remittera motionen till 
utbildningsnämnden för beredning. Utbildningsnämnden behandlade ärendet vid 
sammanträdet 2020-05-19, § 41 och beslutade att ställa sig bakom förslaget till yttrande 
och överlämna det till kommunfullmäktige för fortsatt beredning.  
 
I det yttrandet skriver utbildningsnämnden att skollagen kap 3, § 3 reglerar att alla elever 
ska få den ledning och stimulans som de behöver för att utvecklas så långt som möjligt 
enligt utbildningens mål. Här innefattas både de elever som behöver extra stöd för att nå 
målen och de elever som med lätthet når målen och därmed behöver ges stimulans för 
att nå längre.  
 
Utbildningsförvaltningen tillsammans med utbildningsnämnden bedömde, med 
hänvisning till ovanstående, att det inte finns behov av någon plan gällande anpassade 
arbetsmetoder för särbegåvade elever i grundskolan. Motionen överlämnades därmed 
till kommunstyrelsen för politisk beredning.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott diskuterade utbildningsnämndens yttrande vid sitt 
möte 2021-09-07 och bedömde att nämnden inte besvarat motionen utifrån motionärens 
frågeställning. Ärendet återremitterades till utbildningsnämnden för ny beredning.  
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Utbildningsnämnden behandlade åter ärendet vid sammanträdet 2021-11-23 § 67 och 
beslutade att ställa sig bakom förslaget till yttrande och överlämna det till 
kommunfullmäktige för fortsatt beredning. Sverigedemokraterna reserverade sig mot 
beslutet.  
  
Utbildningsförvaltningen tillsammans med utbildningsnämnden förtydligar sitt tidigare 
yttrande enligt nedan:  
 
Skollagen kap. 3 § 3 uttrycker att alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans 
som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna 
förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Elever 
som till följd av funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de olika kunskaps-krav som 
finns ska ges stöd som syftar till att så långt som möjligt motverka funktions-
nedsättningens konsekvenser.  
 
Skollagen uttrycker samtidigt att elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska 
uppnås ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling. 
Inom ramen för denna formulering återfinns sannolikt elevgruppen som kan definieras 
som särbegåvade elever (Skolverket benämner dem särskilt begåvade barn/elever i 
sina formuleringar). Detta är ett förtydligande (2010) i skollagen som inte fanns tidigare 
och det är med avsikten att markera att varje skola har ett ansvar att säkerställa alla 
elevers rätt till en situation där man kan utvecklas till sin fulla potential.  
 
Det är uppmärksammat att de särskilt begåvade eleverna mår bra av att få stora 
utmaningar utifrån sina styrkor. De behöver lära och diskutera på sin nivå. De behöver 
också mötas med respekt och acceptans utifrån sina förutsättningar och behov. Det är 
sant att det inte alltid är lätt att uppmärksamma en särskilt begåvad elev eftersom det 
händer att de underpresterar i skolan, för att passa in eller för att de har tappat lusten att 
lära. Detsamma (svårigheten att upptäcka) gäller dock också för elever som har svårt att 
lära sig, men som blir ”experter” på att dölja sina svårigheter.  
 
Den springande punkten och det som är avgörande för förvaltningens inställning är att 
skolorna har ett lika stort ansvar för alla elevers förutsättningar, oaktat om det handlar 
om särskild begåvning eller särskilt stöd på grund av funktionsvariation.  
Att Karlshamns kommun skulle formulera en särskild plan för vissa elever (oavsett om 
det är särskilt begåvade elever eller elever som är i behov av särskilt stöd på grund av 
någon funktionsnedsättning) torde inte vara i harmoni med en skollagstiftning som 
särskilt uttrycker att alla barn/elever ska kunna utvecklas så långt det är möjligt. 
Målsättningen och formuleringarna i utbildningsnämndens verksamhetsplan är ju 
definierade på ett sätt som svarar mot just skollagens intentioner om alla barn/elevers 
rätt till ledning och stimulans.  
 
Förvaltningen delar inte den problembeskrivning som återfinns i motionen om att särskilt 
begåvade barn ”sällan” får den stimulans de behöver eller att medarbetarna i 
verksamheten skulle ha svårt att identifiera särskilt begåvade barn. Beskrivningen att 
”lärare blir nästan handlingsförlamade i klassrummet” är inte heller en generell bild som 
förvaltningen delar. Ingenstans i de utvärderingar (enkäter, elevhälsosamtal mm) som 
genomförts har denna problembild framkommit. Därför finns det inte heller ett, för 
Karlshamns kommun, behov av en särskild handlingsplan för ett problem som inte är 
identifierat för utbildningsnämndens verksamheter.  
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Särskilda handlingsplaner i Karlshamns kommun bör ju formuleras för 
behov/utvecklingsområden som framkommit i nämndens analyser inom ramen för det 
systematiska kvalitetsarbetet. Ingenstans i dessa kvalitetsanalyser har det framkommit 
ett behov som motsvarar det som beskrivs i motionen. I nämndens verksamhetsplan går 
det att läsa om ett antal andra utmaningar som definierats och som det knutits 
handlingar/aktiviteter till som följs upp.  
 
Utbildningsförvaltningen uppfattar bilden som framställs i motionen som en 
generaliserad bild av förutsättningar i en skolvärld som inte är specificerade utifrån en 
problembild som beskriver läget i Karlshamns kommun.  
 
Utbildningsförvaltningen tillsammans med utbildningsnämnden bedömer, med 
hänvisning till ovanstående, återigen att det inte finns behov av någon plan gällande 
identifiering av särbegåvning hos barn och anpassade arbetsmetoder för särbegåvade 
elever i grundskolan.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-12-03 
Motion om anpassade arbetsmetoder för särbegåvade elever i grundskolan –  
Björn T Nurhadi (SD) och Margaretha Lennarthsson (SD) 
 
Yrkanden 
 
Björn Tenland Nurhadi (SD), Tor Billing (SD), Magnus Gärdebring (M), Elin Petersson 
(M), Magnus Sandgren (M) och Bodil Frigren Ericsson (L) yrkar bifall till motionen.  
 
Mats Dahlbom (C), Jan-Åke Berg (S) och Britt Jämstorp (KD) yrkar på att motionen ska 
anses besvarad i och med att utbildningsförvaltningen redan arbetar enligt motionens 
intentioner.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutat i 
enlighet med Mats Dahlbom med fleras yrkande.  
 
Reservationer 
 
Björn Tenland Nurhadi (SD) och Bodil Frigren Ericsson (L) reserverar sig till förmån för 
eget yrkande.  
 
Beslutet skickas till 
 
Utbildningsnämnden 
Förvaltningschef Tomas Ringberg 
Verksamhetschef grundskola Sofia Olsson 
Administrativ handläggare Emma Håkansson 
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att bifalla motionen.  
 
Sammanfattning 
 
Björn Tenland Nurhadi (SD) och Margaretha Lennarthsson (SD) har till 
kommunfullmäktiges sammanträde 2019-11-18 lämnat in motion om anpassade 
arbetsmetoder för särbegåvade elever i grundskolan. I motionen föreslås  
 
att Karlshamns kommun tar fram ett förslag till handlingsplan för identifiering av 
särbegåvning hos barn, och applicering av anpassade arbetsmetoder för särbegåvade 
barn i grundskolan.  
 
Motionärerna skriver i motionen att två procent av Sveriges befolkning tillhör idag en 
grupp som kallas särbegåvade, alltså personer med en uppmätt IQ över 130. Människor 
som vid upprepande tillfällen förvånar sin omgivning med sin intelligens. Men med 
denna förmåga följer också ett problem för många. Särbegåvade barn i den yngre 
skolåldern får sällan den stimulans de behöver, med riskerna att bli introverta och 
uppfattas av andra barn och vuxna ha en social nedsättning.  
 
De kan också riskera att bli utåtagerande och bli ett störmoment i undervisningen. Då 
det är särskilt svårt för andra människor att identifiera dessa barn som särbegåvade så 
ställs frågan på sin spets och man börjar istället gå igenom typiska beteenden för att 
ställa en diagnos. Föräldrarna kan undra om det är något fel på sina barn, lärarna blir 
nästan handlingsförlamade i klassrummen och kamraterna tycker att man är 
annorlunda.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, 2019-12-10 § 321, att remittera motionen till 
utbildningsnämnden för beredning. Utbildningsnämnden behandlade ärendet vid 
sammanträdet 2020-05-19, § 41 och beslutade att ställa sig bakom förslaget till yttrande 
och överlämna det till kommunfullmäktige för fortsatt beredning.  
 
I det yttrandet skriver utbildningsnämnden att skollagen kap 3, § 3 reglerar att alla elever 
ska få den ledning och stimulans som de behöver för att utvecklas så långt som möjligt 
enligt utbildningens mål. Här innefattas både de elever som behöver extra stöd för att nå 
målen och de elever som med lätthet når målen och därmed behöver ges stimulans för 
att nå längre.  
 
Utbildningsförvaltningen tillsammans med utbildningsnämnden bedömde, med 
hänvisning till ovanstående, att det inte finns behov av någon plan gällande anpassade 
arbetsmetoder för särbegåvade elever i grundskolan. Motionen överlämnades därmed 
till kommunstyrelsen för politisk beredning.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott diskuterade utbildningsnämndens yttrande vid sitt 
möte 2021-09-07 och bedömde att nämnden inte besvarat motionen utifrån motionärens 
frågeställning. Ärendet återremitterades till utbildningsnämnden för ny beredning.  
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Utbildningsnämnden behandlade åter ärendet vid sammanträdet 2021-11-23 § 67 och 
beslutade att ställa sig bakom förslaget till yttrande och överlämna det till 
kommunfullmäktige för fortsatt beredning. Sverigedemokraterna reserverade sig mot 
beslutet.  
  
Utbildningsförvaltningen tillsammans med utbildningsnämnden förtydligar sitt tidigare 
yttrande enligt nedan:  
 
Skollagen kap. 3 § 3 uttrycker att alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans 
som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna 
förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Elever 
som till följd av funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de olika kunskaps-krav som 
finns ska ges stöd som syftar till att så långt som möjligt motverka funktions-
nedsättningens konsekvenser.  
 
Skollagen uttrycker samtidigt att elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska 
uppnås ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling. 
Inom ramen för denna formulering återfinns sannolikt elevgruppen som kan definieras 
som särbegåvade elever (Skolverket benämner dem särskilt begåvade barn/elever i 
sina formuleringar). Detta är ett förtydligande (2010) i skollagen som inte fanns tidigare 
och det är med avsikten att markera att varje skola har ett ansvar att säkerställa alla 
elevers rätt till en situation där man kan utvecklas till sin fulla potential.  
 
Det är uppmärksammat att de särskilt begåvade eleverna mår bra av att få stora 
utmaningar utifrån sina styrkor. De behöver lära och diskutera på sin nivå. De behöver 
också mötas med respekt och acceptans utifrån sina förutsättningar och behov. Det är 
sant att det inte alltid är lätt att uppmärksamma en särskilt begåvad elev eftersom det 
händer att de underpresterar i skolan, för att passa in eller för att de har tappat lusten att 
lära. Detsamma (svårigheten att upptäcka) gäller dock också för elever som har svårt att 
lära sig, men som blir ”experter” på att dölja sina svårigheter.  
 
Den springande punkten och det som är avgörande för förvaltningens inställning är att 
skolorna har ett lika stort ansvar för alla elevers förutsättningar, oaktat om det handlar 
om särskild begåvning eller särskilt stöd på grund av funktionsvariation.  
Att Karlshamns kommun skulle formulera en särskild plan för vissa elever (oavsett om 
det är särskilt begåvade elever eller elever som är i behov av särskilt stöd på grund av 
någon funktionsnedsättning) torde inte vara i harmoni med en skollagstiftning som 
särskilt uttrycker att alla barn/elever ska kunna utvecklas så långt det är möjligt. 
Målsättningen och formuleringarna i utbildningsnämndens verksamhetsplan är ju 
definierade på ett sätt som svarar mot just skollagens intentioner om alla barn/elevers 
rätt till ledning och stimulans.  
 
Förvaltningen delar inte den problembeskrivning som återfinns i motionen om att särskilt 
begåvade barn ”sällan” får den stimulans de behöver eller att medarbetarna i 
verksamheten skulle ha svårt att identifiera särskilt begåvade barn. Beskrivningen att 
”lärare blir nästan handlingsförlamade i klassrummet” är inte heller en generell bild som 
förvaltningen delar. Ingenstans i de utvärderingar (enkäter, elevhälsosamtal mm) som 
genomförts har denna problembild framkommit. Därför finns det inte heller ett, för 
Karlshamns kommun, behov av en särskild handlingsplan för ett problem som inte är 
identifierat för utbildningsnämndens verksamheter.  
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Särskilda handlingsplaner i Karlshamns kommun bör ju formuleras för 
behov/utvecklingsområden som framkommit i nämndens analyser inom ramen för det 
systematiska kvalitetsarbetet. Ingenstans i dessa kvalitetsanalyser har det framkommit 
ett behov som motsvarar det som beskrivs i motionen. I nämndens verksamhetsplan går 
det att läsa om ett antal andra utmaningar som definierats och som det knutits 
handlingar/aktiviteter till som följs upp.  
 
Utbildningsförvaltningen uppfattar bilden som framställs i motionen som en 
generaliserad bild av förutsättningar i en skolvärld som inte är specificerade utifrån en 
problembild som beskriver läget i Karlshamns kommun.  
 
Utbildningsförvaltningen tillsammans med utbildningsnämnden bedömer, med 
hänvisning till ovanstående, återigen att det inte finns behov av någon plan gällande 
identifiering av särbegåvning hos barn och anpassade arbetsmetoder för särbegåvade 
elever i grundskolan.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-12-03 
Motion om anpassade arbetsmetoder för särbegåvade elever i grundskolan –  
Björn T Nurhadi (SD) och Margaretha Lennarthsson (SD) 
 
Yrkanden 
 
Björn Tenland Nurhadi (SD), Charlott Lorentzen (MP) och Mats Dahlbom (C) yrkar bifall 
till motionen.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att arbetsutskottet beslutat i 
enlighet med Björn Tenland Nurhadi med fleras yrkande.  
 
Beslutet skickas till 
 
Utbildningsnämnden 
Förvaltningschef Tomas Ringberg 
Verksamhetschef grundskola Sofia Olsson 
Administrativ handläggare Emma Håkansson 
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Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-18 26 
Kommunstyrelsen 2022-03-22 72 
Kommunfullmäktige 2022-04-04  
 
 
Motion om anpassade arbetsmetoder för särbegåvade elever i grundskolan 
- Björn T Nurhadi (SD) och Margaretha Lennarthsson (SD) 
 
Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar  
 
att  
 
Sammanfattning 
 
Björn Tenland Nurhadi (SD) och Margaretha Lennarthsson (SD) har till 
kommunfullmäktiges sammanträde 2019-11-18 lämnat in motion om anpassade 
arbetsmetoder för särbegåvade elever i grundskolan. I motionen föreslås  
 
att Karlshamns kommun tar fram ett förslag till handlingsplan för identifiering av 
särbegåvning hos barn, och applicering av anpassade arbetsmetoder för särbegåvade 
barn i grundskolan.  
 
Motionärerna skriver i motionen att två procent av Sveriges befolkning tillhör idag en 
grupp som kallas särbegåvade, alltså personer med en uppmätt IQ över 130. Människor 
som vid upprepande tillfällen förvånar sin omgivning med sin intelligens. Men med 
denna förmåga följer också ett problem för många. Särbegåvade barn i den yngre 
skolåldern får sällan den stimulans de behöver, med riskerna att bli introverta och 
uppfattas av andra barn och vuxna ha en social nedsättning.  
 
De kan också riskera att bli utåtagerande och bli ett störmoment i undervisningen. Då 
det är särskilt svårt för andra människor att identifiera dessa barn som särbegåvade så 
ställs frågan på sin spets och man börjar istället gå igenom typiska beteenden för att 
ställa en diagnos. Föräldrarna kan undra om det är något fel på sina barn, lärarna blir 
nästan handlingsförlamade i klassrummen och kamraterna tycker att man är 
annorlunda.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, 2019-12-10 § 321, att remittera motionen till 
utbildningsnämnden för beredning. Utbildningsnämnden behandlade ärendet vid 
sammanträdet 2020-05-19, § 41 och beslutade att ställa sig bakom förslaget till yttrande 
och överlämna det till kommunfullmäktige för fortsatt beredning.  
 
I det yttrandet skriver utbildningsnämnden att skollagen kap 3, § 3 reglerar att alla elever 
ska få den ledning och stimulans som de behöver för att utvecklas så långt som möjligt 
enligt utbildningens mål. Här innefattas både de elever som behöver extra stöd för att nå 
målen och de elever som med lätthet når målen och därmed behöver ges stimulans för 
att nå längre.  
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Utbildningsförvaltningen tillsammans med utbildningsnämnden bedömde, med 
hänvisning till ovanstående, att det inte finns behov av någon plan gällande anpassade 
arbetsmetoder för särbegåvade elever i grundskolan. Motionen överlämnades därmed 
till kommunstyrelsen för politisk beredning.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott diskuterade utbildningsnämndens yttrande vid sitt 
möte 2021-09-07 och bedömde att nämnden inte besvarat motionen utifrån motionärens 
frågeställning. Ärendet återremitterades till utbildningsnämnden för ny beredning.  
 
Utbildningsnämnden behandlade åter ärendet vid sammanträdet 2021-11-23 § 67 och 
beslutade att ställa sig bakom förslaget till yttrande och överlämna det till 
kommunfullmäktige för fortsatt beredning. Sverigedemokraterna reserverade sig mot 
beslutet.  
  
Utbildningsförvaltningen tillsammans med utbildningsnämnden förtydligar sitt tidigare 
yttrande enligt nedan  
 
Skollagen kap. 3 § 3 uttrycker att alla barn och elever ska ges den ledning och 
stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån 
sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt 
utbildningens mål. Elever som till följd av funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de 
olika kunskaps-krav som finns ska ges stöd som syftar till att så långt som möjligt 
motverka funktions-nedsättningens konsekvenser.  
 
Skollagen uttrycker samtidigt att elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska 
uppnås ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling. 
Inom ramen för denna formulering återfinns sannolikt elevgruppen som kan definieras 
som särbegåvade elever (Skolverket benämner dem särskilt begåvade barn/elever i 
sina formuleringar). Detta är ett förtydligande (2010) i skollagen som inte fanns tidigare 
och det är med avsikten att markera att varje skola har ett ansvar att säkerställa alla 
elevers rätt till en situation där man kan utvecklas till sin fulla potential.  
 
Det är uppmärksammat att de särskilt begåvade eleverna mår bra av att få stora 
utmaningar utifrån sina styrkor. De behöver lära och diskutera på sin nivå. De behöver 
också mötas med respekt och acceptans utifrån sina förutsättningar och behov. Det är 
sant att det inte alltid är lätt att uppmärksamma en särskilt begåvad elev eftersom det 
händer att de underpresterar i skolan, för att passa in eller för att de har tappat lusten att 
lära. Detsamma (svårigheten att upptäcka) gäller dock också för elever som har svårt att 
lära sig, men som blir ”experter” på att dölja sina svårigheter.  
 
Den springande punkten och det som är avgörande för förvaltningens inställning är att 
skolorna har ett lika stort ansvar för alla elevers förutsättningar, oaktat om det 
handlar om särskild begåvning eller särskilt stöd på grund av funktionsvariation.  
Att Karlshamns kommun skulle formulera en särskild plan för vissa elever (oavsett om 
det är särskilt begåvade elever eller elever som är i behov av särskilt stöd på grund av 
någon funktionsnedsättning) torde inte vara i harmoni med en skollagstiftning som 
särskilt uttrycker att alla barn/elever ska kunna utvecklas så långt det är möjligt. 
Målsättningen och formuleringarna i utbildningsnämndens verksamhetsplan är ju 
definierade på ett sätt som svarar mot just skollagens intentioner om alla barn/elevers 
rätt till ledning och stimulans.  
 
Förvaltningen delar inte den problembeskrivning som återfinns i motionen om att särskilt 
begåvade barn ”sällan” får den stimulans de behöver eller att medarbetarna i 
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verksamheten skulle ha svårt att identifiera särskilt begåvade barn. Beskrivningen att 
”lärare blir nästan handlingsförlamade i klassrummet” är inte heller en generell bild som 
förvaltningen delar. Ingenstans i de utvärderingar (enkäter, elevhälsosamtal mm) som 
genomförts har denna problembild framkommit. Därför finns det inte heller ett, för 
Karlshamns kommun, behov av en särskild handlingsplan för ett problem som inte är 
identifierat för utbildningsnämndens verksamheter.  
 
Särskilda handlingsplaner i Karlshamns kommun bör ju formuleras för 
behov/utvecklingsområden som framkommit i nämndens analyser inom ramen för det 
systematiska kvalitetsarbetet. Ingenstans i dessa kvalitetsanalyser har det framkommit 
ett behov som motsvarar det som beskrivs i motionen. I nämndens verksamhetsplan går 
det att läsa om ett antal andra utmaningar som definierats och som det knutits 
handlingar/aktiviteter till som följs upp.  
 
Utbildningsförvaltningen uppfattar bilden som framställs i motionen som en 
generaliserad bild av förutsättningar i en skolvärld som inte är specificerade utifrån en 
problembild som beskriver läget i Karlshamns kommun.  
 
Utbildningsförvaltningen tillsammans med utbildningsnämnden bedömer, med 
hänvisning till ovanstående, återigen att det inte finns behov av någon plan gällande 
identifiering av särbegåvning hos barn och anpassade arbetsmetoder för särbegåvade 
elever i grundskolan.  
 
Motionen överlämnas härmed för politisk beredning.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-12-03 
Motion om anpassade arbetsmetoder för särbegåvade elever i grundskolan –  
Björn T Nurhadi (SD) och Margaretha Lennarthsson (SD) 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Tomas Ringberg 
Verksamhetschef grundskola Sofia Olsson 
Administrativ handläggare Emma Håkansson 
 
 
 
 
 
Emma Håkansson 
Administrativ handläggare
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!   2019-11-17

Anpassade arbetsmetoder för särbegåvade elever i grundskolan 
Två procent av Sveriges befolkning tillhör idag en grupp som kallas särbegåvade, alltså per-
soner med en uppmätt IQ över 130. Människor som vid upprepande tillfällen förvånar sin 
omgivning med sin intelligens. Men med denna förmåga följer också ett problem för 
många. Särbegåvade barn i den yngre skolåldern får sällan den stimulans de behöver, med 
riskerna att bli introverta och uppfattas av andra barn och vuxna ha en social nedsättning. 
De kan också riskera att bli utåtagerande och bli ett störmoment i undervisningen. 

Då det är särskilt svårt för andra människor att identifiera dessa barn som särbegåvade så 
ställs frågan på sin spets och man börjar istället gå igenom typiska beteenden för att ställa 
en diagnos. Föräldrarna kan undra om det är något fel på sina barn, lärarna blir nästan 
handlingsförlamade i klassrummen och kamraterna tycker att man är annorlunda. 
 
Identifiering av särbegåvade barn är ingen svår sak om man har fått reda på vilka rekvisit 
man ska leta efter. Varje år så rapporteras det om barn mellan 2 och 4 år gamla som visat 
sig ha mellan 140 och 160 i IQ. Metoder för att stimulera barnet på rätt sätt är enkla att 
utföra och kräver inte mer än grundläggande kunskap om särbegåvning. Assistans och ut-
bildning för detta finns att tillgå hos forskare i psykologi. 
 
Ger man ett särbegåvat barn den stimulans och de verktyg de behöver under sin uppväxt, 
så finns det en väldigt hög chans att barnet växer upp till att bli den nya William James 
Sidis, Albert Einstein eller Lars Hörmander – och på så sätt ge tillbaka till samhället tio-
dubbelt.  
 
Som grund för denna handlingsplan hänvisas till SKL:s dokument Handlingsplan särskilt be-
gåvade elever 2016, som beskriver vad särbegåvning är, och exemplifierar pedagogiska in-
satser för elever. 

Sverigedemokraterna yrkar 
- Att Karlshamns kommun tar fram ett förslag till handlingsplan för identifiering av särbe-
gåvning hos barn, och applicering av anpassade arbetsmetoder för särbegåvade barn i 
grundskolan. 

Björn T Nurhadi (SD)   Margaretha Lennarthsson (SD)
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Karlshamns kommun ∙ Kommunstyrelseförvaltningen ∙ Kommunstyrelseförvaltningen 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00 

Hemsida: www.karlshamn.se 

 
 
 
Sammanställning över kommunfullmäktiges obesvarade motioner april 
2022 
 
Förslag till beslut 
 
att ta sammanställningen till dagens protokoll. 
 
Sammanfattning 
 
Sammanställning och uppföljning av kommunfullmäktiges obesvarade motioner per 
2022-03-18, föreligger enligt beslutsunderlag. Samtliga inlämnade motioner är för 
närvarande under beredning i olika steg i ärendeprocessen.  
 
I enlighet med kommunfullmäktiges beslut, 2021-06-21 § 105, bereds även motioner 
som är äldre än ett år vidare. Under 2021 och början av 2022 har många av de äldre 
motionerna beretts klart och blivit slutgiltigt beslutade av kommunfullmäktige.  
 
Handläggningstiderna har kortats ner och de motioner som lämnas in idag handläggs 
och kommer upp för beslut inom ett år, i enlighet med kommunallagen 5 kap. 35 §. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-01-26 
Uppföljning av obesvarade motioner per 2022-03-18 
 
Beslutet skickas till 
 
Administrativ handläggare Emma Håkansson 
 
 
 
 
 
Emma Håkansson 
Administrativ handläggare

346



Ärendemening Inlämnat till KF KSAU Remiss KSAU KS Beslut i KF/§
Gul markering = var någonstans motionen 
befinner sig i ärendeprocessen

Motion om anpassade arbetsmetoder för 
särbegåvade elever i grundskolan  – Björn 
Tenland Nurhadi (SD) och Margaretha 
Lennarthsson (SD) 2019/3686.

2019-11-18 2019-12-10 UN 2022-01-18 2022-03-22 2022-04-04

Motion om införande av samordnade 
familjehemsplaceringar - Björn Tenland 
Nurhadi (SD) 2019/4002.

2019-12-16 2020-01-21 SN 2022-02-22, ksau § 72, 
remitteras till 
socialnämnden

2021-10-04, KF § 
123, Återremiss 
till KS

Motion om att utreda införande av verksamhet 
Ungdomar inom äldreomsorgen - Björn 
Tenland Nurhadi (SD) och Gudrun Johansson 
(SD) 2020/678.

2020-02-17 2020-09-01 ON 2021-09-07, § 269 
Återremiss till ON. Ny 
behandling i ksau 2022-
03-29

2022-04-12 2022-05-23

Motion om tveksamma appar i kommunal 
verksamhet, Björn T Nurhadi (SD). 
2020/2837.

2020-09-28 2021-05-25 KS 2022-02-22, ksau § 71, 
remitteras till 
säkerhetsskyddschef

Motion: Triangelsortering, plast. Björn T 
Nurhadi (SD) 2020/2838.

2020-09-28 2021-05-25 KS, VMAB 2021-12-07 2021-12-21 KS § 316 
Återremiss

Motion om moderniserad insamling och 
återvinning i Karlshamn - Per Erlandsson (M), 
Magnus Arvidsson (M) och Bodil Frigren-
Ericsson (L) 2020/3611.

2021-02-15 2021-05-25 KS, VMAB 2021-12-07 2021-12-21 KS § 315 
Återremiss

Motion om språkkrav inom äldreomsorgen - 
Emanuel Norén m.fl. 2021/954.

2021-03-22 2021-05-25 ON, KS 2022-03-29 2022-04-12 2022-05-23

Motion om handlingsplan för att förebygga 
hedersrelaterat våld och förtryck – Elin 
Petersson (M). 2021/1802.

2021-06-21 2021-09-07 UN, ON, KS 2022-03-29 2022-04-12 2022-05-23
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Ärendemening Inlämnat till KF KSAU Remiss KSAU KS Beslut i KF/§

Motion om granskning av lekmannarevisionen 
för 2019-2020 - Annika Westerlund (S) 
2021/1499.

2021-06-21 2021-09-07 KS 2022-03-29 2022-04-12 2022-05-23

Motion om att uppmärksamma longituden 
som går genom Karlshamns kommun - Björn 
Tenland Nurhadi (SD) och Görgen 
Lennarthsson (SD) 2022/638.

2022-02-21 2022-03-29 KS
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 
kommun 2022-02-10 Dnr: 2022/479 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2022-04-04  
 
 
Redovisning av Karlshamnsförslag 2022 
 
Förslag till beslut 
 
att notera redovisningen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Karlshamnsförslag är ett verktyg för medborgardialog med syfte att främja invånarnas 
inflytande i kommunen samt skapa engagemang och diskussion kring aktuella 
förbättringsförslag. Enligt reglerna för hantering och handläggning av förslagen krävs att 
förslagen uppnår 75 stycken röster under 90 dagars publicering på kommunens 
hemsida för att gå vidare och hanteras av ansvarig nämnd.  
 
Årligen i februari ska de förslag som uppfyllt dessa krav och presenterats för nämnd 
redovisas för kommunfullmäktige. I år redovisas de förslag som inkommit mellan 2021-
02-03 och 2022-03-22. 
 
Dnr: Förslag: Ansvarig: Beslutad 

i nämnd: 
Beslut: 

2021/498 Konstgräsplan i 
anslutning till 
Mörrumsskolan 

KS 2021-06-
08 

Avslag 

2021/615 Soldäck och större 
badbrygga i Kollevik 

TFN 2021-06-
17 

Avslag 

2021/992 Långbänk med 
inbyggd belysning vid 
strandpromenaden 

TFN 2021-09-
23 

Avslag 

2021/1131 Totalförbud för 
fyrverkerier 

KS 2021-06-
08 

Avslag 

2021/1410 Förläng badsäsongen 
för badplatser i havet 

TFN 2021-06-
17 

Att ge förvaltningschefen i 
uppdrag att utreda förslaget 

2021/1572 Register över 
tillgängliga 
företagsytor inom 
kommunen 

KS 2021-06-
15 

Bifall 

2021/2055 Uppdatering av 
integrationsplan 

KS 2021-09-
21 

Att remittera ärendet till 
kommunstyrelseförvaltningen 
för beredning 

2021/2116 Vandringsled från 
Mörrums till 
Karlshamns station 

TFN 2021-09-
23 

Avslag 

2021/2323 Sommarsven vid 
pappersbruket, 
långasjön 

KS 2021-09-
21 

Avslag 

349



 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 
 2022-02-10 Dnr: 2022/479 

 

2021/2884 Gång och cykelväg 
mellan Guövik och 
Köpegårda 

TFN 2021-11-
18 

Att ge förvaltningschefen i 
uppdrag att utreda förslaget 

2021/2944 Cykel och gångväg 
mellan Åryd och 
Hällaryd 

TFN 2022-02-
24 

Avslag – samt att ha fortsatt 
dialog med Regionen och 
trafikverket avseende 
framtida behov 

2021/2962 Farthinder/fartkamera 
på Länsmansvägen 

TFN 2022-02-
24 

Bifall 

2022/94 Brygga från Näsviken KS 2022-01-
25 

Avslag 

2022/299 Gör om gamla 
Jössarinken till 
bouleverksamhet 

TFN 2022-02-
24 

Avslag 

2022/626 Avsluta finansiering 
av Netport Science 
Park 

KS  På dagordning till KSAU 
2022-03-29 

2022/962 Försätta 
Karlshamnsfastigheter 
AB i konkurs 

KS  På dagordning till KSAU 
2022-03-29 

     
 
Totalt har 52 förslag lämnats under perioden. Av dessa bedömdes 47 uppfylla krav för 
Karlshamnsförslag. 11 av förslagen är just nu publicerade på Karlshamns kommuns 
hemsida för omröstning. 5 förslag har under perioden avvisats och hänvisats till lämplig 
instans. 
 
Beslutsunderlag 
 
Herman Perssons tjänsteskrivelse 2022-03-22 
 
Beslutet skickas till 
 
Nämndkontorschef Cecilia Bernhardsson 
 
 
 
 
Herman Persson 
Nämndsekreterare
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 
kommun 2022-03-22 Dnr: 2022/703 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2022-04-04  
 
 
Rapport över ej verkställda gynnande beslut inom Socialnämndens 
verksamhetsområde år 2022, kvartal 4 2021 - socialtjänsten 
 
Förslag till beslut 
 
att ta redovisningen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Omsorgsnämnden är skyldig att, enligt 16 kap. 6 f-h § socialtjänstlagen (SoL), 
rapportera gynnande ej verkställda beslut enligt SoL 4 kap. 1 § till Inspektionen för vård 
och omsorg (IVO), kommunfullmäktige samt till den kommunala revisionen. 
Rapporteringen avser beslut som ej verkställts inom tre månader och beslut där 
insatsen avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader. 
 
För perioden rapporteras totalt 5 individrapporter som fördelas enligt följande: 
1 kontaktfamilj enligt SoL 
2 boende vuxna enligt LSS 
2 kontaktperson enligt LSS 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Protokollsutdrag SN § 29 2022 Rapport över ej verkställda gynnande beslut inom 

socialnämndens verksamhetsområde, avser socialtjänsten, kvartal 4 2021 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Revisorerna 
 
 
 
 
 
 
 
Herman Persson 
Nämndsekreterare
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Socialnämnden 
2022-02-23 

Sida 1(3) 

 

 

Plats och tid Digitalt möte via Zoom, klockan 13:30—17.15. Ajournering  
klockan 14.35—14.50.   
 

Beslutande Leif Håkansson § 6-18 Ordförande (S) 
Monika Nobach, ordf § 19-34 1:e vice ordf (S) 
Lars-Olof Larsson 2:e vice ordf (KD) 
Thor Ströberg Ledamot (SD) 
Iréne Ahlstrand-Mårlind Ledamot (M) 
Inger Åkesson Ledamot (C) 
Magnus Arvidsson Ledamot (M) 
Sofie Svensson Ledamot (S) 
Bengt Jensen Ledamot (MP) 
Britt-Marie Larsson Ledamot (C) 
Bengt Källström Ledamot (S) 
Bodil Frigren Ericsson Ledamot (L) 

Tjänstgörande 
ersättare 

 
Ulla Olofsson (M) 

 Ersätter 
Emma Andersson (SD) 

 

Mikael Erdtman (S) § 19-34  Leif Håkansson (S) § 19-34  

Närvarande 
ersättare 

  
Nils Sjöström (C) 
Linda Risholm (M) 
Ann-Sofie Eriksson (S) 
Una Qvarnström (MP) 
Dan Munther (KD) 

Övriga Torill Skaar Magnusson, förvaltningschef 
Lena Mattson, nämndsekreterare 
Maria Bengtsson, verksamhetschef 
Anna Ardegård, verksamhetschef 
Valdemar Rusch, verksamhetschef 
Helen Ahlberg, verksamhetschef 
Agneta Lindblom Eriksson, verksamhetschef 
Rebecca Welander, verksamhetschef 
John Andén, controller § 8-9 
Magnus Wickenberg, IKT-strateg § 10 
Ingegerd Åberg, stabschef § 11 
Lina Gustafsson, MAS § 12-13 
Annabel Cifuentes, kommunjurist § 14 

 

Paragrafer § 6-34  

Utses att justera Inger Åkesson (C) 

Justeringsdatum  2022-02-28 
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Sekreterare Lena Mattsson  
   
Ordförande Digital signatur Digital signatur 
 Leif Håkansson § 6-18 Monica Nobach § 19-34 
   
Justerande Digital signatur 

Inger Åkesson 
 

 
 
 
 
Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Socialnämnden 

Beslutsdatum: 2022-02-23 

Tillkännages fr.o.m.: 2022-03-01 

Tillkännages t.o.m.: 2022-03-22 

Protokollet förvaras: Rådhuset 

_____________________________________________________________________ 
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kommun 

PROTOKOLL 
Socialnämnden 
2022-02-23 

Sida 3(3) 

 

 
§ 29 Rapport över ej verkställda gynnande beslut inom socialnämndens 
verksamhetsområde som avser socialtjänsten, kvartal 4 2021 2021/119  
 
Socialnämndens beslut 
 
att ta redovisningen till protokollet avseende socialtjänsten. 
 
Sammanfattning 
 
Socialnämnden är skyldig att, enligt 16 kap. 6 f-i § socialtjänstlagen (SoL), rapportera 
gynnande ej verkställda beslut enligt SoL 4 kap. 1 § till Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO), kommunfullmäktige samt till den kommunala revisionen.  
Rapporteringen avser beslut som ej verkställts inom tre månader och beslut där 
insatsen avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader. 
  
Socialnämnden är också skyldig att rapportera ej verkställda beslut enligt 9 § lag om 
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) i enlighet med bestämmelserna i 28 f-
i § LSS, vilka innebär att rapport ska tillställas revisionen, kommunfullmäktige samt IVO.  
 
Individbaserade rapporter har tillställts IVO och statistik i enlighet med nedan tillställs 
socialnämnden, kommunfullmäktige och revisorerna.  
 
För perioden rapporteras totalt 5 individrapporter som fördelas enligt följande:  
 
1 kontaktfamilj enligt SoL  
2 boende vuxna enligt LSS  
2 kontaktperson enligt LSS 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-01-31 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
Revisionen 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 
kommun 2022-03-22 Dnr: 2022/703 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2022-04-04  
 
 
Rapport över ej verkställda gynnande beslut inom Socialnämndens 
verksamhetsområde år 2022, kvartal 4 2021 - omsorgen 
 
Förslag till beslut 
 
att ta redovisningen till protokollet avseende omsorgen. 
 
Sammanfattning 
 
Socialnämnden är skyldig att, enligt 16 kap. 6 f-h § socialtjänstlagen (SoL), rapportera 
gynnande ej verkställda beslut enligt SoL 4 kap. 1 § till Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO), kommunfullmäktige samt till den kommunala revisionen. 
Rapporteringen avser beslut som ej verkställts inom tre månader och beslut där 
insatsen avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader. 
 
Individbaserade rapporter har översänts IVO och statistik i enlighet med nedan tillställs 
socialnämnden, kommunfullmäktige och revisionen. 
 
För perioden rapporteras totalt 5 individrapporter som fördelas enligt följande: 
 
5 särskilt boende enligt SoL 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Protokollsutdrag SN § 28 2022 Rapport över ej verkställda gynnande beslut inom 

socialnämndens verksamhetsområde avseende omsorgen, kvartal 4 2021 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Revisorerna 
 
 
 
 
 
 
 
Herman Persson 
Nämndsekreterare
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Socialnämnden 
2022-02-23 

Sida 1(3) 

 

 

Plats och tid Digitalt möte via Zoom, klockan 13:30—17.15. Ajournering  
klockan 14.35—14.50.   
 

Beslutande Leif Håkansson § 6-18 Ordförande (S) 
Monika Nobach, ordf § 19-34 1:e vice ordf (S) 
Lars-Olof Larsson 2:e vice ordf (KD) 
Thor Ströberg Ledamot (SD) 
Iréne Ahlstrand-Mårlind Ledamot (M) 
Inger Åkesson Ledamot (C) 
Magnus Arvidsson Ledamot (M) 
Sofie Svensson Ledamot (S) 
Bengt Jensen Ledamot (MP) 
Britt-Marie Larsson Ledamot (C) 
Bengt Källström Ledamot (S) 
Bodil Frigren Ericsson Ledamot (L) 

Tjänstgörande 
ersättare 

 
Ulla Olofsson (M) 

 Ersätter 
Emma Andersson (SD) 

 

Mikael Erdtman (S) § 19-34  Leif Håkansson (S) § 19-34  

Närvarande 
ersättare 

  
Nils Sjöström (C) 
Linda Risholm (M) 
Ann-Sofie Eriksson (S) 
Una Qvarnström (MP) 
Dan Munther (KD) 

Övriga Torill Skaar Magnusson, förvaltningschef 
Lena Mattson, nämndsekreterare 
Maria Bengtsson, verksamhetschef 
Anna Ardegård, verksamhetschef 
Valdemar Rusch, verksamhetschef 
Helen Ahlberg, verksamhetschef 
Agneta Lindblom Eriksson, verksamhetschef 
Rebecca Welander, verksamhetschef 
John Andén, controller § 8-9 
Magnus Wickenberg, IKT-strateg § 10 
Ingegerd Åberg, stabschef § 11 
Lina Gustafsson, MAS § 12-13 
Annabel Cifuentes, kommunjurist § 14 

 

Paragrafer § 6-34  

Utses att justera Inger Åkesson (C) 

Justeringsdatum  2022-02-28 
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Sida 2(3) 

 

 

   
Sekreterare Lena Mattsson  
   
Ordförande Digital signatur Digital signatur 
 Leif Håkansson § 6-18 Monica Nobach § 19-34 
   
Justerande Digital signatur 

Inger Åkesson 
 

 
 
 
 
Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Socialnämnden 

Beslutsdatum: 2022-02-23 

Tillkännages fr.o.m.: 2022-03-01 

Tillkännages t.o.m.: 2022-03-22 

Protokollet förvaras: Rådhuset 

_____________________________________________________________________ 
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Sida 3(3) 

 

 
§ 28 Rapport ej verkställda gynnande beslut inom socialnämndens 
verksamhetsområde avser omsorgen, kvartal 4 2021 2021/129  
 
Socialnämndens beslut 
 
att ta redovisningen till protokollet avseende omsorgen. 
 
Sammanfattning 
 
Socialnämnden är skyldig att, enligt 16 kap. 6 f-h § socialtjänstlagen (SoL), rapportera 
gynnande ej verkställda beslut enligt SoL 4 kap. 1 § till Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO), kommunfullmäktige samt till den kommunala revisionen.  
Rapporteringen avser beslut som ej verkställts inom tre månader och beslut där 
insatsen avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader.  
 
Individbaserade rapporter har översänts IVO och statistik i enlighet med nedan tillställs 
socialnämnden, kommunfullmäktige och revisionen.  
 
För perioden rapporteras totalt 5 individrapporter som fördelas enligt följande:  
 
5 särskilt boende enligt SoL 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, 2022-01-28 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
Revisionen 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 
kommun 2022-03-22 Dnr: 2018/3927 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2022-04-04  
 
 
Avsägelse från uppdraget som ledamot i styrelsen för Västblekinge Miljö 
AB - Bert-Inge Storck (S) 
 
Förslag till beslut 
 
att bifalla Bert-Inge Storcks (S) begäran om entledigande från uppdraget som ledamot i 
styrelsen för Västblekinge Miljö AB. 
 
Sammanfattning 
  
Bert-Inge Storck (S) har i skrivelse 2022-03-15 avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i 
styrelsen för Västblekinge Miljö AB. 
 
Beslutsunderlag 
 
Skrivelse från Bert-Inge Storck (S) 2022-03-15. 
 
Beslutet skickas till 
 
Karlshamns Hamn AB  
Utredare Anna Persson  
Matrikeln  
Hemsidan 
 
 
 
 
 
Aili Martinsson 
Administratör
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 
kommun 2022-03-22 Dnr: 2018/3940 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2022-04-04  
 
 
Avsägelse från uppdraget som styrelseledamot i Karlshamns Hamn AB - 
Bert-Inge Storck (S) 
 
Förslag till beslut 
 
att ta Bert-Inge Storcks (S) begäran om entledigande från uppdraget som 
styrelseledamot i Karlshamns Hamn AB till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Bert-Inge Storck (S) har i skrivelse 2022-03-15 avsagt sig uppdraget som 
styrelseledamot i Karlshamns Hamn AB. 
 
Beslutsunderlag 
 
Skrivelse från Bert-Inge Storck (S) 2022-03-15 
 
Beslutet skickas till 
 
Karlshamns Hamn AB  
Utredare Anna Persson  
Matrikeln  
Hemsidan 
 
 
 
 
 
 
Herman Persson 
Nämndsekreterare
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 
kommun 2022-03-22 Dnr: 2018/3942 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2022-04-04  
 
 
Avsägelse från uppdraget som styrelseledamot i Karlshamns 
Kombiterminal AB - Bert-Inge Storck (S) 
 
Förslag till beslut 
 
att ta Bert-Inge Storcks (S) begäran om entledigande från uppdraget som 
styrelseledamot i Karlshamns Kombiterminal AB till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Bert-Inge Storck (S) har i skrivelse 2022-03-15 avsagt sig uppdraget som 
styrelseledamot i Karlshamns Kombiterminal AB. 
 
Beslutsunderlag 
 
Skrivelse från Bert-Inge Storck (S) 2022-03-15 
 
Beslutet skickas till 
 
Karlshamns Kombiterminal AB  
Utredare Anna Persson  
Matrikeln  
Hemsidan 
 
 
 
 
 
 
Herman Persson 
Nämndsekreterare
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 
kommun 2022-03-24 Dnr: 2018/3824 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2022-04-04  
 
 
Avsägelse från uppdraget som ersättare i socialnämnden - Billy Månsson 
(S) 
 
Förslag till beslut 
 
att bifalla Billy Månssons (S) avsägelse från uppdraget som ersättare i socialnämnden. 
 
Sammanfattning 
 
Billy Månsson (S) har i skrivelse 2022-03-24 avsagt sig uppdraget som ersättare i 
socialnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
 
Skrivelse från Billy Månsson (S) 2022-03-24. 
 
Beslutet skickas till 
 
Socialnämnden  
Utredare Anna Persson  
Lönehandläggare Cecilia Thomasson  
Lönehandläggare Stefan Mandelberg  
Matrikeln  
Hemsidan 
 
 
 
 
 
Herman Persson 
Nämndsekreterare
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Karlshamn 2022-03-24

Till Kommunfullmäktige i Karlshamns kommun

Jag vill härmed på grund av familjeskä|, avsäga mig uppdraget som ersättare i

Socialnämnden.

Med vänliga hälsningar

(t
/f>
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 
kommun 2022-02-21 Dnr: 2018/3828 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2022-04-04  
 
 
Entledigande från uppdraget som ledamot och förste vice ordförande i 
valnämnden - Kristofer Borvall (MP) 
 
Förslag till beslut 
 
att bevilja Kristofer Borvalls (MP) avsägelse från uppdraget som ledamot och förste vice 
ordförande i valnämnden. 
 
Sammanfattning 
 
Kristofer Borvall (MP) har i mail 2022-02-21 avsagt sig uppdraget som ledamot och 
förste vice ordförande i valnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
 
Mail från Kristofer Borvall 2022-02-21. 
 
Beslutet skickas till 
 
Valnämnden  
Utredare Anna Persson  
Lönehandläggare Cecilia Thomasson  
Matrikeln  
Hemsidan 
 
 
 
 
 
 
 
 
Herman Persson 
Nämndsekreterare
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Från: Kristofer Borvall[Kristofer.Borvall@karlshamn.se]
Skickat: 21.02.2022 07:51:17
Till: Aili Martinsson[Aili.Martinsson@karlshamn.se]
Ämne: Valnämnden.

 
Till kommunfullmäktige
Härmed avsäger jag mig uppdraget som förste vice ordförande i valnämnden.
 
Kristofer Borvall (MP)
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 
kommun 2022-03-23 Dnr: 2018/3268 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2022-04-04  
 
 
Entledigande från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige - Helena 
Olofsson (V) 
 
Förslag till beslut 
 
att bifalla Helena Olofssons (V) avsägelse från uppdraget som ersättare i 
kommunfullmäktige. 
 
att överlämna ärendet till länsstyrelsen med begäran om ny sammanräkning. 
 
Sammanfattning 
 
Helena Olofsson (V) har i mail 2022-03-14 avsagt sig uppdraget som ersättare i 
kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
 
Mail från Helena Olofsson (V) 2022-03-14. 
 
Beslutet skickas till 
 
Länsstyrelsen  
Utredare Anna Persson  
Matrikeln  
Hemsidan 
 
 
 
 
 
Herman Persson 
Nämndsekreterare
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Från: Helena Olofsson (helena.olofsson84@gmail.com)
Skickat: 14.03.2022 15:07:47
Till: Kommunstyrelsen
Kopia: 

Ämne: Avgå som ersättare
Bifogad fil: 20220314_145957.jpg
Hej! 
Jag blev i januari utsedd till ersättare för vänsterpartiet i kommunfullmäktige. Jag överklagade det beslutet och fick
idag veta att min överklagan avslås (se bifogat foto). 
 
Jag skriver till er för att jag vill avgå som ersättare för ledamot i kommunfullmäktige. 
 
Vänliga hälsningar Helena Olofsson
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 
kommun 2022-03-23 Dnr: 2022/455 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2022-04-04  
 
 
Handlingar för kännedom april 2022 
 
Förslag till beslut 
 
att ta redovisningen till protokollet 
 
Sammanfattning 
 
Handlingar för kommunfullmäktiges kännedom under perioden 2022-02-10—2022-03-23 
 
 
2022/74 2022-03-15 Skrivelse till KF om lagändringar som omfattar vindkraftverk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bakgrund och överväganden 
 
 
Herman Persson 
Nämndsekreterare
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