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Plats och tid Rådhussalen, klockan 13:30 – 16:35 
(ajournering klockan 14:20 – 14:30, 15:20 – 15:30, 15:40 – 15:50, 16:10 – 
16:20) 

Beslutande Per-Ola Mattsson, ej § 188-190 Ordförande (S) 
Mats Dahlbom, ej § 188-190 1:e vice ordf (C) 
Magnus Gärdebring 2:e vice ordf (M) 
Björn Tenland Nurhadi Ledamot (SD) 
Christel Friskopp Ledamot (S) 
Magnus Sandgren, tom § 187 Ledamot (M) 
Tor Billing Ledamot (SD) 
Marco Gustavsson Ledamot (C) 
Bodil Frigren Ericsson Ledamot (L) 
Ida Larsson Ledamot (S) 
 

Tjänstgörande 
ersättare 

  ersätter  
Leif Håkansson (S) 
Ulf Ohlsson (M)  
Jan Bremberg (S) 
Johnny Persson (S) 
Lars-Olof Larsson (KD) 
Claes Jansson (MP) § 188-190  

 Charlott Lorentzen (MP) 
Elin Petersson (M) 
Marie Sällström (S) 
Annika Westerlund (S) 
Britt Jämstorp (KD) 
Per-Ola Mattsson (S) 

 

 

Övriga Daniel Wäppling, kommundirektör, ej § 188-190 
Anna Sunnetoft, kommunsekreterare 
Åsa Nygren, ekonomichef 
Mats Bondesson, ordförande Västblekinge Miljö AB §§ 183-185 
Susanna Strandberg, VD Västblekinge Miljö AB §§ 183-185 
Björn Flod, ekonom Västblekinge Miljö AB §§ 183-185 
Niclas Erkenstål, Njordr Offshore Wind § 186 
Mathias Wijk, etableringschef § 186 
Magnus Persson, VD Karlshamnsfastigheter AB § 187 

 

 

Paragrafer 183-197  

Utses att justera Christel Friskopp (S) 

Justeringsdatum  2022-06-20 

   
Sekreterare Anna Sunnetoft  
   
   
Ordförande Digital signatur Digital signatur 
 Per-Ola Mattsson Magnus Gärdebring, §§ 188-190 
   
Justerande Digital signatur  
 

                              Christel Friskopp 
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Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen 

Beslutsdatum: 2022-06-20 

Tillkännages fr.o.m.: 2022-06-20 

Tillkännages t.o.m.: 2022-07-12 

Protokollet förvaras: Rådhuset 

_____________________________________________________________________ 
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§ 183 Val av justerare  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att utse Christel Friskopp (S) att justera protokollet. 
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§ 184 Fastställande av dagordning  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att fastställa dagordningen. 
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§ 185 Information från Västblekinge Miljö AB 2022/794 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Ordförande i Västblekinge Miljö AB, Mats Bondesson, inleder och informerar om 
bolagets ekonomiska läge. Vidare informerar ekonom Björn Flod om varför bolagets 
ekonomi är i obalans. 
 
Situation: 
• Deponiskuld som ankare 
• Läckagerisk i biogasaffären 
• Volymresultat begränsat 80/20 regel 
 
Konsekvens: 
Lågt utrymme för stabilitet i verksamheten och utveckling i en värld som förändras och 
kräver mer.  
 
Behov: 
• Finansiering-skuldsanering 
• Korrigera ”systemet” och ställa om för en modern och cirkulär ekonomi 
 
Varför ekonomi i obalans? 
Skulden (efterbehandlingskalkylen) belastar dagens resultat (ej taxan). Den externa 
intäkten maximeras till 20% av total omsättning (80/20 regeln). Utrymmet för utveckling 
av verksamhet begränsas på grund av skuldhantering. Detta skapar en återkommande 
obalans. 
 
Konsekvenser av obalans i ekonomin: 
 
Bolaget: 
Återkommande driftsproblem påverkar ägare direkt/indirekt 
Brist i resultat hindrar underhåll och lagefterlevnad 
Inga medel för utveckling enligt ägardirektiv 
Sjunkande soliditetåterkommande kontrollbalans 
Svårt med engagerad ledning 
 
Kommunerna: 
Försämrad miljö och tjänst till kunder 
Problembolag som väcker uppmärksamhet - politisk pajkastning 
Tappar mark i hållbarhet och miljöprofilering 
Okontrollerad och stor, reaktiv skattehöjning/taxa alt. Avveckling 
 
Kontrollbalansräkning har upprättats och extra bolagsstämma ska hållas 2022-07-01.  
 
Susanna Strandberg, VD Västblekinge Miljö AB presenterar tre viktiga initiativ för 
bolaget på kort och lång sikt: 
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Deponi - skuld till affär 
• Skuldsanering- ägarnas ansvar och kostnad. (Efterkalkyl) 
• Säkra framtida ”drift” och hantering 
• Utvärderar om det finns en affär att göra på gamla och nya möjligheter 
 
Biogas lönsamt nu och framåt 
• Stabilisera drift och genomför eftersatt underhåll 
• Optimera produktionsekonomin 
• Affärsutveckla – substrat och avsättning 
• Ägarstrategi för framtiden 
 
Cirkulära tjänster i lönsam tillväxt 
• Söker tillväxtområden 
• Organisera affärsutveckling 
• Bearbeta kunder 
• Optimera tjänster och produktion 
 
Affärsutveckla för ekonomi i balans. 
 
Förslag till uppdrag från ägare med syftet att förtydliga ägarstrategi och ekonomisk plan 
för bolaget att genomföra ägardirektiv med ekonomi i balans utifrån förutsättningar i 
förändring. Ett uppdrag (strategiprojekt) som utreder och skapar framdrift. 
 
Beslutet bedöms inte påverka barn, vare sig direkt eller indirekt. 
 
Beslutsunderlag 
 
Årsredovisning Västblekinge Miljö AB 2021 
 
Beslutet skickas till 
 
Västblekinge Miljö AB 
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§ 186 Information om storskalig havsbaserad vindkraft  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Niclas Erkenstål, Njordr Offshore Wind, informerar om storskalig, havsbaserad vindkraft, 
främst kring projektet Baltic Offshore Beta i Hanöbukten. 
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§ 187 Färdigställande av byggnationen på Emigranten 1 (Östra Piren) 2022/1789 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att ställa sig bakom ett färdigställande av byggnationen Emigranten 1  
 
att lämna garanti för en utvidgad borgensram åt Karlshamnsfastigheter AB och projektet 
Emigranten 1 under år 2023-2024. Borgensramens storlek kan fastställas först när 
omfattning och hantering av nedskrivning är fastställd 
 
att lämna en kapitaltäckningsgaranti för Karlshamnsfastigheter AB åren 2022-2024. 
 
Ajournering 
 
Sammanträdet ajourneras för överläggningar klockan 15:20 – 15:30.  
 
Sammanfattning 
 
Karlshamnsfastigheter AB har inkommit till Stadsvapnet i Karlshamn AB med en 
slutkostnad för projektet Emigranten 1. Bolaget har även inkommit med en viljeinriktning 
att färdigställa byggnationen av Emigranten 1, i enlighet med alternativ potential 2025 
och framåt, vilket innebär att bolaget begär en utökad borgen och en 
kapitaltäckningsgaranti.  
 
Stadsvapnet i Karlshamn AB har konstaterat att ärendet är av principiell beskaffenhet, 
att beslutad kapitaltäckningsgarantin från Stadsvapnet till Karlshamnsfastigheter AB 
sannolikt inte kommer kunna infrias samt att Stadsvapnet konstaterar att 
handlingsalternativet att färdigställa byggnationen av Emigranten 1 enligt alternativ 
"potential 2025 och framåt", enligt Karlshamnsfastigheter AB:s beräkningar, har lägst 
negativ ekonomisk påverkan av de framlagda alternativen för bolagskoncernen. 
  
Med utgångspunkt i de underlag som Karlshamnsfastigheter AB inkommit med till 
Stadsvapnet och med hänsyn till de beslut som Stadsvapnet i Karlshamn AB:s styrelse 
tagit, föreslås arbetsutskottet föreslå kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
att ställa sig bakom ett färdigställande av byggnationen Emigranten 1. Detta med 
anledning av att en försäljning av Östra Piren där fastigheten endast är vädertät 
förväntas påverka ekonomin mer negativt, än övriga alternativ där fastigheten 
färdigställs. Att invänta ett prospekt för att avgöra om huset ska byggas tätt förväntas 
också vara förenat med ökade räntekostnader i projektet, som är onödiga att behöva 
hantera vid en eventuell nedskrivning av Emigranten 1 i bokslut 2022 och framtida 
bokslut.      
 
Bakgrund  
 
Karlshamnsfastigheter AB har inkommit med ett ärende till Stadsvapnet i Karlshamn AB 
där bolaget informerar om en prognostiserad slutkostnad och ett antal 
handlingsalternativ. Karlshamnsfastigheter AB:s bolagsstyrelse har beslutat att 
färdigställa byggnationen av Emigranten 1, i enlighet med alternativ 3, i 
beslutsunderlaget.   
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Den ekonomiska påverkan är omfattande i samtliga handlingsalternativ som presenteras 
av bolaget och kommer att påverka hela kommunkoncernen. Det finns ett fortsatt 
nedskrivningsbehov i Emigranten 1, då slutkostnaden beräknas till 585 mnkr medan 
fastighetens värde endast beräknas till 371 mnkr. Karlshamnsfastigheter är i behov av 
aktieägartillskott för samtliga alternativa förslag. Lånebehovet har ökat i takt med att 
slutkostnaden har ökat och bolaget behöver en utökad borgensram på ca 50 mnkr, vilket 
innebär att bolagets totala borgensram skulle uppgå till ca 480 mnkr för Emigranten 1 
under förutsättning att aktieägartillskott tillskjuts för kommande nedskrivningsbehov på 
uppskattningsvis 85 mnkr (exkl. eventuella skatteeffekter). Hela skillnaden mellan 585 
mnkr och tidigare beslutad borgensram på 430 mnkr, dvs. 155 mnkr, behöver alltså 
finansieras med nyupplåning inom kommunkoncernen alternativt genom användande av 
överskott i kommunen. (20,5 mnkr ska räknas bort efter beslut i kommunfullmäktige 
2022-05-23.) 
 
Bedömd nedskrivning på ytterligare 85 mnkr grundar sig på de värderingar som gjordes  
i bokslutet 2021, av ett externt bolag. Tillkommande nedskrivningsbehov bokslut 2022  
beror på att slutkostnaden ökar från 500 mnkr till 585 mnkr. Nya värderingar av  
marknadsvärdet till bokslut 2022 och framtida bokslut kommer sannolikt att förändra det  
bokföringsmässiga värdet och leda till upp- eller nedskrivningar i resultatet för bolaget.  
Den bedömda nedskrivningen på 85 mnkr kan alltså komma att förändras med en ny  
värdering i årsbokslutet för 2022. Nedskrivning kommer att påverka årsbokslutet redan  
2022 oavsett handlingsalternativ. Storleken på aktieägartillskottet för att täcka 
nedskrivningen i Karlshamnsfastigheter AB påverkar också storleken på 
borgensbeloppet.   
 
Stadsvapnet i Karlshamn AB har utifrån inkomna handlingar berett ärendet och 
styrelsen för bolaget har beslutat enligt nedan:  
 
att överlämna slutkostnadskalkyl till kommunstyrelsen. 
att Stadsvapnet i Karlshamn AB ser en risk för att det krävs en betydande nedskrivning i 
Karlshamnsfastigheter AB i bokslut 2022. 
att konstatera att en utvidgning av borgensramen kommer att krävas under år 2023-
2024. 
att det redan föreligger en kapitaltäckningsgaranti för år 2022 till Karlshamnsfastigheter 
AB. Stadsvapnet i Karlshamn AB ser dock en risk att kapitaltäckningsgarantin inte kan 
infrias utan att särskilda åtgärder vidtas. 
att föreslå att kommunfullmäktige beslutar om en kapitaltäckningsgaranti för 
Karlshamnsfastigheter AB åren 2022-2024. 
att uppdra till VD i Stadsvapnet i Karlshamn AB att följa projektet och rapportera 
löpande till styrelsen. 
att Stadsvapnet i Karlshamn AB konstaterar att frågan om fortsatt finansiering av 
projektet Emigranten 1 är av principiell beskaffenhet och ska beslutas av 
kommunfullmäktige. 
att Stadsvapnet i Karlshamn AB konstaterar att handlingsalternativet att färdigställa 
byggnationen av Emigranten 1 enligt alternativ "potential 2025 och framåt", enligt 
Karlshamnsfastigheter AB:s beräkningar, har lägst negativ ekonomisk påverkan av de 
framlagda alternativen för bolagskoncernen 
 
Det kan alltså konstateras slutkostnaden för projektet Emigranten 1 får betydande 
ekonomiska konsekvenser för kommunkoncernen. Fastigheten Emigranten 1 har ett 
nedskrivningsbehov som måste finansieras. Alternativen är begränsade och 
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Stadsvapnet i Karlshamn AB har konstaterat att det finns begränsade möjligheter att 
inom bolagskoncernen hantera finansieringen av nedskrivningen i projektet Emigranten.  
 
Bolagen inom koncernen har ett ansträngt ekonomiskt läge med konjunkturnedgång, 
prisökningar, stora investeringsbehov m.m. framför sig. Dessutom saknar bolagen inom 
koncernen utdelningsbara medel, men i dotterbolagen Karlshamns Hamn AB samt 
Karlshamns Energi AB finns obeskattade reserver som delvis skulle kunna föras fram till 
beskattning genom ett nytt årsbokslut. Konsekvenserna och möjligheterna att 
genomföra finns beskrivna i tjänsteskrivelsen från Stadsvapnet. Alternativen bedöms 
påverka bolagskoncernen negativt och leda till oönskad upplåning oavsett alternativ.  
 
Vidare konstaterar Stadsvapnet i Karlshamn AB att frågan om fortsatt finansiering av 
projektet Emigranten 1 är av principiell beskaffenhet och ska beslutas av 
kommunfullmäktige.  
 
En annan aspekt som rör projektet Emigranten 1 är kommunfullmäktige beslutat enligt 
följande: 
 
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att, med hjälp av erfarna specialister inom området 
kommersiella fastigheter, ta fram ett prospekt gällande försäljning av Östra Piren. 
Därefter får presumtiva intressenter visa sitt intresse för fastigheterna.  
att kommunstyrelsen får fatta beslut om att hantera tomter och fastigheter på Östra 
Piren, genom till exempel fastighetsreglering  
att avyttring av tomt och fastighetsbestånd beslutas av kommunfullmäktig 
 
Att invänta ett prospekt för att avgöra om huset ska byggas tätt förväntas vara förenat 
med ökade räntekostnader i projektet, som är onödiga att behöva hantera vid en 
eventuell nedskrivning av Emigranten 1 i bokslut 2022. Med utgångspunkt i de underlag 
som Karlshamnsfastigheter AB inkommit med till Stadsvapnet och med hänsyn till de 
beslut som Stadsvapnet i Karlshamn AB:s styrelse tagit, föreslås arbetsutskottet föreslå 
kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar att ställa sig bakom ett färdigställande 
av byggnationen Emigranten 1. Detta med anledning av att en försäljning av 
byggnationen där huset endast är tätt förväntas påverka ekonomin mer negativt, än 
övriga alternativ där fastigheten färdigställs.  
  
Vidare kan det konstateras att den kapitaltäckningsgaranti som är utställd av 
Stadsvapnet i Karlshamn AB sannolikt inte kommer att kunna infrias, med hänsyn till 
nivån på nedskrivningsbehovet i Emigranten 1 och med hänsyn till moderbolagets 
finansiella förutsättningar. Kommunstyrelsen föreslår därför att Kommunfullmäktige 
istället lämnar kapitaltäckningsgaranti, för att ge Karlshamnsfastigheter AB den garanti 
som behövs för att fortsatt byggnationen ska påbörjas av upphandlad leverantör.     
 
Beslutsunderlag 
 
1 Protokollsutdrag SV § 32 2022 Totalkostnad för Emigranten 1, 

nedskrivningsbehov och behov av utökad borgensram 2022 för 
Karlshamnsfastigheter AB 

2 Totalkostnad för Emigranten 1, nedskrivningsbehov och behov av utökad 
borgensram 2022 för Karlshamnsfastigheter AB(2) 

3 Protokollsutdrag KAFAB § 63.2022 
4 Protokollsutdrag KAFAB § 70.2022 
5 Mail från Stadsvapnet ang. komplettering av beslut 2022-05-20 
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6 Huvuddokument Emigranten 220519 
7 Byggnaderna Östra Piren - tre alternativ 
8 Bilaga 1 - avtal arkitekt 2011-07-05 
9 Bilaga 2 - Kommunfullmäktiges beslut 2014-04-07, § 47 - bygga etapp 5a 
10 Bilaga 3 - Kommunfullmäktiges beslut 2016-06-13, §76 - bygga etapp 5a ocj 5b 
11 Bilaga 4 - Kommunfullmäktiges beslut 2020-06-15, §92 - utökning av borgensram 

till 430Mkr inkl. bilagor 
12 Bilaga 5 - Slutrapport Genomlysning förprojektering Emigranten 1, 200424 
13 Bilaga 6 - Granskningsrapport del 1 KAFAB 
14 Bilaga 7 - Granskningsrapport del 2 KAFAB 
15 Bilaga 8 - Granskningsrapport del 3 KAFAB 
16 Bilaga 9 - Granskning av beslutsprocessen i projekt Emigranten samt 

kommunstyrelsens uppsiktsplikt PWC nov 2021 
17 Bilaga 10 - Rapport Emigranten 2021-06-18 
18 Bilaga 11 - Bilagor till Rapport Emigranten 2021-06-18 
19 Bilaga 12 - Ostra Piren Salj kontor 2022-vi kan lova havsutsikt 
20 Bilaga 13 - Forstudie Ostra Piren 21.10.12 
21 Bilaga 14 - utredning kring nedskrivningsbehovet 220115 
22 Bilaga 17 - Styrelseprotokoll § 63 Karlshamnsfastigheters styrelsemöte 220517 
23 Ny driftkalkyl Stadsvapnet 
24 Stadsvapnet 220601 
25 Presentation för Stadsvapnet i Karlshamn AB 2022-06-01 
 
Yrkanden 
 
Magnus Gärdebring (M) yrkar på att följande att-sats ska läggas till: 
 
att Stadsvapnet i Karlshamn AB ges i uppdrag att projektera försäljning av tillgångar 
inom kommunkoncernen motsvarande nedskrivningsbehovet i Karlshamnsfastigheter 
AB. 
 
Magnus Sandgren (M), Ulf Ohlsson (M) Bodil Frigren Ericsson (L) och Lars-Olof Larsson 
(KD) yrkar bifall till Magnus Gärdebrings tilläggsyrkande.  
 
Per-Ola Mattsson (S) yrkar avslag på Magnus Gärdebrings tilläggsyrkande.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på tilläggsyrkandet och finner att kommunstyrelsen 
avslagit detsamma.  
 
Reservationer 
 
Magnus Gärdebring (M), Magnus Sandgren (M), Ulf Ohlsson (M) Bodil Frigren Ericsson 
(L) och Lars-Olof Larsson (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Magnus 
Gärdebrings tilläggsyrkande.  
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Beslutet skickas till 
 
Stadsvapnet i Karlshamn AB 
Karlshamnsfastigheter AB 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Ekonomichef Åsa Nygren 
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§ 188 Köp av NetPort Science Park AB 2022/1927 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att Karlshamns kommun omgående förvärvar NetPort Science Park AB för ett belopp 
om 1 kr per aktie 
 
att efter bolaget har förvärvats lämnar kommunfullmäktige en kapitaltäckningsgaranti åt 
NetPort Science Park AB 
 
att efter bolaget har förvärvats tillför Karlshamns kommun ett kapitaltillskott om 18,5 
mnkr för att återställa det egna kapitalet till lägst 100 000 kr vilket motsvarar 
aktiekapitalet i NetPort Science Park AB. Kapitaltillskottet förslås finansieras genom 
kommunens resultat 2022 
 
att utse Lars-Erik Johansson till lekmannarevisor 
 
att bolaget NetPort Science Park AB organiseras inom Stadsvapenkoncernen 
(Stadsvapnet i Karlshamn AB). 
 
Jäv 
 
Per-Ola Mattsson (S) och Mats Dahlbom (C) meddelar jäv och deltar inte i ärendets 
handläggning.  
 
Ajournering 
 
Sammanträdet ajourneras för överläggningar klockan 15:40 – 15:50.  
 
Sammanfattning 
 
Skrivelse har inkommit från NetPort.Karlshamn ideell förening där föreningen erbjuder 
Karlshamns kommun att förvärva samtliga 1 000 st aktier i NetPort Science Park AB för 
1 kr/aktie.  
 
Bolaget kan förvärvas av kommunen och därmed säkras science park verksamheten på 
Östra Piren i Karlshamns, samt därmed förutsättningarna för ett campus i Karlshamn. 
 
Styrelsen för NetPort Science Park AB beslutade 2022-05-12 att upprätta 
kontrollbalansräkning eftersom mer än halva aktiekapitalet var förbrukat. Resultatet av 
kontrollbalansräkningen påvisar att hela aktiekapitalet är förbrukat. 
 
Följande handlingsalternativ bedöms finnas: 
 
Kommunen förvärvar aktierna enligt föreningens önskemål 

- Kommunen behöver tillföra ett kapitaltillskott på 18,5 mnkr för att återställa det 
egna kapitalet till lägst 100 000 kr vilket motsvarar aktiekapitalet i NetPort 
Science Park AB.  

- Bolagets ordinarie verksamhet fortsätter att bedrivas 
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- Karlshamns kommun fortsätter att lämna driftsbidrag, vilket uppgick till 2,8 mnkr 
(exkl. moms) för 2022. 

 
Bolaget fortsätter att bedriva verksamhet under 8 månader efter den första 
kontrollstämman 

- Om den kontrollbalansräkning som har lagts fram vid den första kontrollstämman 
inte utvisar att det egna kapitalet vid tiden för stämman uppgick till minst det 
registrerade aktiekapitalet och stämman inte har beslutat att bolaget skall gå i 
likvidation, skall bolagsstämman inom åtta månader från den första 
kontrollstämman på nytt pröva frågan om bolaget skall gå i likvidation (andra 
kontrollstämman) 

- Om det egna kapitalet inte är återställt vid den andra kontrollstämman likvideras 
bolaget eller kan det drivas vidare med personligt ansvar för styrelsen. 
Bedömningen är att bolaget då likvideras.   

- Under perioden fram till andra kontrollstämman finns det dock möjlighet att 
utreda eventuella andra finansieringslösningar med externa parter. 

- En konsekvens av att driva bolaget vidare under kontrollperioden skulle kunna 
vara att bolaget inte kan söka nya projektmedel. Troligen medför det att bolaget 
inte kan bedriva sin verksamhet vidare utan enbart avsluta pågående projekt. 

 
Karlshamns kommun kan föreslå att medlemmarna i den ideella föreningen 
(NetPort.Karlshamn Ideell Förening) går solidariskt in och tillskjuter kapital för att 
NetPort Science Park AB:s aktiekapital ska återställas.  

- Karlshamns kommun har lämnat borgen i syfte att hjälpa bolaget med den 
fluktuation av likvidamedel, som uppstår under ett verksamhetsår när 
projektmedel inkommer först när projekten avslutas.  

- Sannolikheten är att medlemmarna i den ideella föreningen inte lämnar kapital 
solidariskt och konsekvensen blir ändå att kommunens borgen blir fullt utnyttjad. 

 
Föreningsstämman beslutar att bolaget ska likvideras och föreningsstämman får då 
hantera skulderna själva 

- Kommunen har ställt borgen för bolagets checkkrediter på 24 mnkr 
- Avvecklingskostnader så som exempelvis uppsägningslöner m.m. uppstår därtill 

regleras skulderna till leverantörer, personal m.m., vilket troligen inte ryms inom 
checkkrediten och kan medföra att ytterligare medel behöver tillföras (utöver 
checkkrediten på 24 mnkr) för att undvika konkurs. 

 
Bolaget försätts i konkurs 

- Kommunen har ställt borgen för bolagets checkkrediter på 24 mnkr och utgör 
taket för förlusten. 

- Kommunen kommer att behöva infria borgensåtagandet för checkkrediten, vilken 
är utnyttjad med ca 18 mnkr per 2021-12-31, men storleken fastställs vid 
datumet då bolaget försätts i konkurs. 

 
Att göra djupgående analyser av de ekonomiska och juridiska konsekvenserna inom 
kommunkoncernen har inte varit möjligt. Bedömning av bolagets framtida ekonomiska 
förutsättningar har endast kunnat göras utifrån bifogade underlag i ärendet.   
 
Beslutsunderlag 
 
Skrivelse från NetPort.Karlshamn ideell förening till Karlshamns kommun 
Kontrollbalansräkning för NetPort Science Park AB samt revisorns yttrande över 
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densamma 
Årsredovisning NetPort Science Park AB 2021 
AI DigIT Hub Beslut om stöd_20341203 
Annex II_2019-1-SE01-KA202-060583 
BSRCNP Grant Agreement_signed 
CLUK Brygga Avtal med Det Gröna Mejeriet 200930 
CoDev Beslut om stöd 20281338 
CoSkill 2020-00336-24 Beslut ESF 
DigiCiti 52588-1 Beslut 
Drivmedelstekn Beslut 52359-1 
EMPower 2021-21505 Avtal insatser komm energiinnov_Netport_sign FINAL 
Food Tech Beslut om stöd_20205333 
Genmförbarhetsstud Underrättelse 20313522 
Genomförbarhetss Beslut om stöd_20202450 
Genomförbarhetss Ändringsbeslut_20202450 
Innovationsinit Beviljande den 10 februari INNO 2.0 
KickStart S3 Beslut om stöd_20306331 
Konsultation Avtal med Det Gröna Mejeriet 200930 
Pågående projekt med finansiärer 
TASK 21 Annex (c)_Copy of Agreement No 2019-1-FR01-KA203-063063 

 

 
Yrkanden 
 
Magnus Gärdebring (M) yrkar på att följande att-satser ska läggas till: 
 
att den befintliga styrelsen i NetPort entledigas 
 
att en interimsstyrelse tillsätts där BTH och näringslivet erbjuds två styrelseposter 
vardera och fem platser inklusive ordförande väljs av kommunfullmäktige enligt den 
proportionella fördelningen mellan partigrupperna. 
 
Ulf Ohlsson (M) och Lars-Olof Larsson (KD) yrkar bifall till Magnus Gärdebrings 
tilläggsyrkande.  
 
Bodil Frigren Ericsson (L) yrkar på att den nuvarande styrelsen entledigas och att den 
ersätts med en ny med samma sammansättning (numerär).  
 
Claes Jansson (MP), Björn Tenland Nurhadi (SD) och Tor Billing (SD) yrkar avslag på 
Magnus Gärdebrings tilläggsyrkande.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på Magnus Gärdebrings tilläggsyrkande och finner att 
kommunstyrelsen avslagit detsamma.  
 
Ordförande ställer proposition på Bodil Frigren Ericssons yrkande och finner att 
kommunstyrelsen avslagit detsamma.  
 
  



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-06-20 

Sida 17(37) 

 
 
Reservationer 
 
Magnus Gärdebring (M), Ulf Ohlsson (M) och Lars-Olof Larsson (KD) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för Magnus Gärdebrings yrkande.  
 
Bodil Frigren Ericsson (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.  
 
Beslutet skickas till 
 
Stadsvapnet i Karlshamn AB 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Koncerncontroller Marie Nilsson 
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§ 189 Årsredovisning NetPort.Karlshamn ideell förening 2022/1905 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att utse kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande Gertrud Ivarsson (C) till ombud vid 
extra föreningsstämma i NetPort.Karlshamn ideell förening 2022-06-29 
 
att instruktionen till ombudet ska vara att rösta för ansvarsfrihet för styrelsen i 
NetPort.Karlshamn ideell förening. 
 
Jäv 
 
Per-Ola Mattsson (S) och Mats Dahlbom (C) meddelar jäv och deltar inte i ärendets 
handläggning.  
 
Sammanfattning 
 
Karlshamns kommun har blivit kallad till extra föreningsstämma i NetPort.Karlshamn 
ideell förening 2022-06-29. 
 
Karlshamns kommun behöver inför ovan nämnda föreningsstämma utse ett ombud som 
ska representera kommunen. Förslaget är att utse kommunfullmäktiges 1:e vice 
ordförande Gertrud Ivarsson (C) till ombud. 
 
Beslutet bedöms inte påverka barn, vare sig direkt eller indirekt. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kallelse samt agenda för föreningsstämma för NetPort.Karlshamn ideell förening 
20220629 
Årsredovisning NetPort.Karlshamn ideell förening 2021 
Årsredovisning NetPort.Karlshamn ideell förening 2021 med revisionsberättelse 
 
Yrkanden 
 
Magnus Gärdebring (M) yrkar på att instruktionen till ombudet ska vara att rösta för 
ansvarsfrihet för styrelsen i NetPort.Karlshamn ideell förening.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutat i 
enlighet med detsamma.  
 
Beslutet skickas till 
 
Utsett ombud 
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§ 190 Årsredovisning NetPort Science Park AB 2022/1905 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att utse kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande Gertrud Ivarsson (C) till ombud vid 
extra bolagsstämma i NetPort Science Park AB 2022-06-29 
 
att instruktionen till ombudet är att rösta för ansvarsfrihet för styrelsen i NetPort Science 
Park AB  
 
att instruktionen till ombudet är att rösta för att VD i NetPort Science Park AB inte ska 
beviljas ansvarsfrihet.  
 
Jäv 
 
Per-Ola Mattsson (S) och Mats Dahlbom (C) meddelar jäv och deltar inte i ärendets 
handläggning.  
 
Ajournering 
 
Sammanträdet ajourneras för överläggningar klockan 16:10 – 16:20.  
 
Sammanfattning 
 
Karlshamns kommun har blivit kallad till extra bolagsstämma i NetPort Science Park AB 
2022-06-29. 
 
Karlshamns kommun behöver inför ovan nämnda bolagsstämma utse ett ombud som 
ska representera kommunen. Förslaget är att utse kommunfullmäktiges 1:e vice 
ordförande Gertrud Ivarsson (C) till ombud. 
 
Beslutet bedöms inte påverka barn, vare sig direkt eller indirekt. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kallelse samt agenda för bolagsstämma för NetPort Science Park AB 20220629 
Årsredovisning NetPort Science Park AB 2021 
Årsredovisning NetPort Science Park AB 2021 med revisionsberättelse 
 
Yrkanden 
 
Björn Tenland Nurhadi (SD) och Claes Jansson (MP) yrkar på att ombudet ska rösta för 
ansvarsfrihet för styrelsen i NetPort Science Park AB samt att rösta för att VD i NetPort 
Science Park AB inte ska beviljas ansvarsfrihet.  
 
Ulf Ohlsson (M) och Bodil Frigren Ericsson (L) yrkar på att ombudet ska rösta för att 
varken styrelse eller VD i NetPort Science Park AB ska beviljas ansvarsfrihet.  
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Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på Björn Tenland Nurhadi med fleras yrkande och finner 
att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med detsamma.  
 
Ordförande ställer proposition på Ulf Ohlsson med fleras yrkande och finner att 
kommunstyrelsen avslagit detsamma.  
 
Reservationer 
 
Magnus Gärdebring (M), Ulf Ohlsson (M) Bodil Frigren Ericsson (L) och Lars-Olof 
Larsson (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Ulf Ohlsson med fleras yrkande.  
 
Beslutet skickas till 
 
Utsett ombud 
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§ 191 Prövning enligt 6 kap. 9 § kommunallagen av helägda och delägda 

kommunala bolag år 2021 2022/527 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att de helägda kommunala bolagen bedrivit sin verksamhet i enlighet med det 
fastställda ändamålet och inom ramen för de kommunala befogenheterna 
 
att de delägda kommunala bolagen, så långt kunnat bedömas med hänsyn tagen till 
inflytande och ägarandel, bedrivit sin verksamhet i enlighet med det fastställda 
ändamålet och inom ramen för de kommunala befogenheterna. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen ska ha löpande uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i 
kommunala företag och har en så kallad förstärkt uppsiktsplikt, enligt 6 kap. 9 § 
kommunallagen, över kommunala aktiebolag. Den förstärkta uppsiktsplikten innebär att 
kommunstyrelsen i årliga beslut för varje bolag ska pröva om verksamheten i bolaget 
under föregående kalenderår varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet 
och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om kommunstyrelsen finner 
att så inte är fallet, ska den lämna förslag till kommunfullmäktige om nödvändiga 
åtgärder.  
 
Den förstärkta uppsiktsplikten innebär inte att kommunstyrelsen är skyldig att granska 
samtliga enskilda affärshändelser som har förekommit under kalenderåret i fråga, men 
granskningen ska vara tillräckligt omfattande för att möjliggöra en bedömning av om 
verksamheten som helhet har haft en sådan inriktning och bedrivits på ett sådant sätt att 
den varit kompetensenlig (HFD 2018 ref. 33).  
 
När det gäller delägda bolag där Karlshamns kommun äger en liten eller mycket liten 
andel görs bara en översiktlig bedömning. 
 
Nedan följer en granskning av respektive helägt kommunalt bolag i Karlshamns 
kommun.  
 
Stadsvapnet i Karlshamn AB 
Ändamålet med verksamheten, som det fastställts i bolagsordningen lyder, 
Verksamheten ska bedrivas för Karlshamns kommuns räkning. Bolagets syfte är att 
optimera och samordna den ekonomiska verksamheten i de kommunala bolagen samt 
bidra till utvecklingen inom Karlshamns kommun.  
 
Lekmannarevisorn finner att bolagets verksamhet skötts på tillräckligt ändamålsenligt 
och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, samt att den interna kontrollen varit 
tillräcklig.  
 
Mot bakgrund av att ansvarsfrihet tillstyrkts och att ägaren beviljat detta samt att inga 
händelser under året indikerat något annat bedöms bolagets verksamhet såsom förenlig 
med ändamålet och inom ramen för de kommunala befogenheterna. 
 
Karlshamnsfastigheter AB 
Ändamålet med verksamheten, som det fastställts i bolagsordningen lyder enligt 
följande:  
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Verksamheten ska bedrivas för ägarens och ytterst för Karlshamns kommuns räkning. 
Bolagets syfte är att stärka kommunens attraktionskraft och främja etableringar. 
Verksamheten ska bedrivas på affärsmässig grund och syfta till att främja kommunens 
utveckling. 
 
Bedömningen är Karlshamnsfastigheter vidtagit åtgärder för att stärka organisationen i 
bolaget och projektet Emigranten 1, löpande avrapporterat förutsättningarna för 
projektet Emigranten 1, arbetat för att ta fram en slutkostnad samt genomfört värdering 
av fastighetsbestånd och projekt som pågår.  
 
Mot bakgrund av att ansvarsfrihet tillstyrkts och att ägaren beviljat detta samt att inga 
händelser under året indikerat något annat bedöms bolagets verksamhet såsom förenlig 
med ändamålet och inom ramen för de kommunala befogenheterna. 
 
Karlshamnsbostäder AB 
Ändamålet med verksamheten, som det fastställts i bolagsordningen lyder enligt 
följande: 
 
Verksamheten ska bedrivas för ägarens och ytterst för Karlshamns kommuns räkning. 
Bolaget ska erbjuda goda bostäder och i allmännyttigt syfte främja bostadsförsörjningen 
i Karlshamns kommun samt erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande. 
Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.  
 
Utifrån bolagsordningen har bolaget arbetat utifrån affärsidén om att 
Karlshamnsbostäder ska erbjuda ett variationsrikt utbud av hyresrättslägenheter till 
kunder och bostadssökanden som uppfyller företagets antagningskriterier. Att med egen 
personal på nyckelpositioner uppnå vi närhet och personlighet. Att all verksamhet ska 
utgå från ett hållbarhetsperspektiv och alla beslut ska vila på affärsmässig grund. 
Bedömningen är att bolaget i all väsentlighet uppnått ett variationsrikt utbud av 
hyresrätter med god spridning inom hela kommunen. Det kan också konstateras att 
bolaget präglas av personlighet i den löpande förvaltningen, men också de bosociala 
projekten m.m. Vidare finns hållbarhet som grund i såväl ekonomiska beslut som i 
verksamhets beslut hos bolaget. Bolaget arbetar löpande med de hot och möjligheter 
som påverkar. 
 
Mot bakgrund av att ansvarsfrihet tillstyrkts och att ägaren beviljat detta samt att inga 
händelser under året indikerat något annat bedöms bolagets verksamhet såsom förenlig 
med ändamålet och inom ramen för de kommunala befogenheterna. 
 
Karlshamns Hamn AB (inkl dotterbolag) 
Ändamålet med verksamheten, som det fastställts i bolagsordningen lyder enligt 
följande:  
 
Verksamheten ska bedrivas för ägarens och ytterst för Karlshamns kommuns räkning. 
Bolagets syfte är att med optimalt resursutnyttjande bedriva och utveckla en rationell 
och kostnadseffektiv hamn- och logistikverksamhet väl anpassad och integrerad i 
godsflödet. Bolaget ska tillsammans med näringslivet och Karlshamns kommun bidra till 
att Karlshamn och dess region utvecklas som ett gods-, transport- och logistikcentrum. 
Verksamheten ska bedrivas på affärsmässig grund. 
 
Bedömningen är att bolaget bedriver en anpassad och integrerad hamn- och 
logistikverksamhet som följer godsflödet i närområdet. Investeringen i RoRo samt 
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utbyggnation av kaj möjliggör att hamnen kan följa med och anpassa sig till behovet av 
en utökad verksamhet samt utveckling av verksamheten.  
Mot bakgrund av att ansvarsfrihet tillstyrkts och att ägaren beviljat detta samt att inga 
händelser under året indikerat något annat bedöms bolagets verksamhet såsom förenlig 
med ändamålet och inom ramen för de kommunala befogenheterna. 
 
Karlshamn Energi AB (inkl dotterbolag) 
Ändamålet med verksamheten, som det fastställts i bolagsordningen lyder enligt 
följande:  
 
Verksamheten ska bedrivas för ägarens och ytterst för Karlshamns kommuns räkning. 
Ändamålet med bolagets verksamhet är att  

• med optimalt resursutnyttjande och med hög leveranssäkerhet främja en god 
och långsiktigt hållbar försörjning av el samt fjärrvärme och kyla inom 
Karlshamns kommun  

• främja utvecklingen av samt tillgången till elektronisk infrastruktur och 
därmed till alla ovanstående verksamheter sammanhängande tjänster och 
produkter  

• med optimalt resursutnyttjande och med hög leveranssäkerhet främja en god 
och långsiktigt hållbar försörjning av vatten och avlopp samt därmed 
sammanhängande affärsverksamhet.  

 
Verksamheten ska bedrivas på affärsmässig grund.  
 
Utifrån bolagsordningen har bolaget arbetat med affärsidén att skapa enkla, prisvärda 
och kundnära lösningar med stark fokus på hållbarhet, lokala samarbeten och med 
ständig fokus på utveckling och service. Bedömningen är att bolagets försörjning av el 
samt fjärrvärme och kyla är tillgänglig och med endast ett fåtal strömavbrott. Planering 
finns för fortsatt förnyelse av anläggningarna för att möta framtidens behov. Bolaget har 
genomfört utbyggnaden av bredband på ett kundnära sätt och därmed uppnått 
ändamålet att främja utvecklingen och tillgången till elektronisk infrastruktur. För att klara 
nationella krav på hastighet och för att möta framtidens behov har Karlshamn Energi 
byggt ut fibernätet med kapacitet att kunna leverera 1 000 Mbit/s till våra kunder i 
Karlshamns kommun. Vidare bedöms bolaget arbeta för en långsiktigt hållbar försörjning 
av vatten och avlopp, där kommunstyrelsen ställt sig positiv till byggnation av ett nytt 
ytvattenverk med tillhörande åtgärder. Kommunstyrelsen inväntar ett detaljerat underlag 
i form av justeringar av totalkostnad, finansiell riskanalys, amorteringsplan och 
planerade avgiftshöjningar ska lämnas av Karlshamn Energi Vatten AB när 
detaljprojektering är klar som underlag inför kommunfullmäktiges beslut om 
investeringsplan och borgensåtagande under den aktuella perioden. Vattenförsörjningen 
är en risk som påtalats av lekmannarevisionen. Bolaget projekterar för nytt vattenverk 
men har också fortsatt utbyggnaden och förnyelsen av VA-ledningsnätet i kommunen.  
 
Mot bakgrund av att ansvarsfrihet tillstyrkts och att ägaren beviljat detta samt att inga 
händelser under året indikerat något annat bedöms bolagets verksamhet såsom förenlig 
med ändamålet och inom ramen för de kommunala befogenheterna. 
 
Kreativum i Blekinge AB 
Verksamheten ska bedrivas för ägarens och ytterst för Karlshamns kommuns räkning. 
Bolagets ska bedriva utbildning och utställningsverksamhet som stimulerar nyfikenhet 
och utvecklar undersökande sinnen inom naturvetenskap, miljö och klimat, teknik, 
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matematik och entreprenörskap samt därmed förenlig verksamhet. Verksamheten ska 
bedrivas på affärsmässig grund.  
 
Mot bakgrund av att ansvarsfrihet tillstyrkts och att ägaren beviljat detta samt att inga 
händelser under året indikerat något annat bedöms bolagets verksamhet såsom förenlig 
med ändamålet och inom ramen för de kommunala befogenheterna. 
 
Västblekinge Miljö AB 
Karlshamns kommuns ägande uppgår till 50 %. 
 
Mot bakgrund av att ansvarsfrihet tillstyrkts och att ägaren beviljat detta samt att inga 
händelser under året indikerat något annat bedöms bolagets verksamhet såsom förenlig 
med ändamålet och inom ramen för de kommunala befogenheterna. 
 
VisitBlekinge AB (svb), Techtank AB, Kommunassurans Syd AB, Inera AB, Karlshamns 
Golfklubb Fastighet AB 
 
Karlshamns kommuns ägande uppgår till mindre än 50 %. 
 
Bolagens verksamhet bedöms såsom förenliga med ändamålet och liggandes inom 
ramen för de kommunala befogenheterna. 
 
Beslutsunderlag 
 
Uttalande av Kommunassurans styrelse inför kommunens prövning av ändamål 
Årsredovisning 2021 Kommunassurans Syd Försäkrings AB 
Årsredovisning 2021 Västblekinge Miljö AB 
Granskningsrapport Visit Blekinge AB 2021 
Revisionsberättelse 2021 Visit Blekinge AB (svb) 
Uttalande från företagsledningen Visit Blekinge AB 
Årsredovisning 2021 Visit Blekinge AB 
Verksamhets- och årsredovisning 2021 för Karlshamn Energi AB 
Klimatbokslut 2021 för Karlshamn Energi AB 
Verksamhetsplan 2021 för Kreativum i Blekinge AB 
Affärsplan 2021-2023 för Karlshamnsbostäder AB 
Protokoll från årsstämma i Stadsvapnet i Karlshamn AB 2022 
Protokoll från årsstämma i Kreativum i Blekinge AB 2022 
Protokoll från årsstämma i Karlshamnsfastigheter AB 2022 
Protokoll från årsstämma i Karlshamnsbostäder AB 2022 
Protokoll från årsstämma i Karlshamns Hamn AB 2022 
Protokoll från årsstämma i Karlshamn Kombiterminal AB 2022 
Protokoll från årsstämma i Karlshamn Energi AB 2022 
Protokoll från årsstämma i Karlshamn Energi Elförsäljning AB 2022 
Protokoll från årsstämma i Karlshamn Energi Vatten AB 2022 
Protokoll från fortsatt bolagsstämma i Stadsvapnet i Karlshamn AB 2022-05-30 
 
Beslutet skickas till 
 
Revisorerna 
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§ 192 Asarums centrum 2022/1516 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att avvakta med ombyggnaden av Asarums centrum 
 
att avvakta med att ge igångsättningsbeslut för fas 1. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-05-31, § 199, att återremittera ärendet 
om Asarums centrum för komplettering med uppgift kring kostnad för enbart 
beläggningsarbete samt livslängd för detta. 
 
Verksamheten bedömer kostnaden för beläggningsarbetet på den aktuella sträckan 
(Storgatan mellan Offerkällevägen och Granvägen) till ca 700 tkr. Livslängden bedöms 
till minst 2030 eller cirka 10 år.  
 
Verksamheten planerar en större asfaltering av Storgatan som även innefattar en 
sträcka söder om den planerade ombyggnaden. Denna asfaltering har hög prioritet på 
grund av nuvarande skick på beläggningen. Om beslut tas om ombyggnad är det 
lämpligt att denna sträcka koordineras med övrig ombyggnad och asfalteras 2023. Om 
den planerade ombyggnaden skjuts fram kommer verksamheten att prioritera asfaltering 
av Storgatan under hösten 2022. Det är nu den sträcka som är allra sämst på 
huvudvägnätet. Kostnaderna och insatserna beräknas öka om verksamheten inte gör 
åtgärden i närtid. 
 
Storgatans beläggning genom Asarum är i dåligt skick, bland annat på den sträcka där 
ombyggnad av centrum är planerad. Det är både djupa spår och sättningar på den 
aktuella sträckan och en insats behöver göras senast 2023. Bedömning är gjord av 
gatuenheten tillsammans med Tallberga konsult. 
 
Om den planerade ombyggnaden av Asarums centrum skjuts på framtiden behöver en 
större asfaltering göras. Denna kostnad belastar kommunstyrelsens investeringsbudget 
för de mindre investeringarna, projekt 1314. Om denna asfaltering genomförs, är det 
lämpligt att vänta ut asfaltens livslängd och avvakta ombyggnad av centrum tills det är 
dags för nästa toppning av gatan, omkring år 2030. Verksamheten bedömer det inte 
som kostnadseffektivt att lägga ombyggnaden av centrum i enlighet med nuvarande 
investeringsplan år 2025. Detta eftersom verksamheten då behöver göra förhållandevis 
dyra åtgärder för att hålla asfalten i acceptabelt skick fram till dess. 
 
Investeringen kräver omdisponering då det saknas medel i budget 2022 och i plan 2023 
för att genomföra ombyggnad av centrum i Asarum. 
 
Bakgrund 
 
Kommunstyrelsen ansökte den 20 april 2015 om planläggning för att möjliggöra 
utveckling av Asarums centrum. Detaljplanen antogs i kommunfullmäktige 2017-03-20, 
§ 27. Detaljplanen var en fortsättning på den förstudie och det utformningsförslag som 
kommunen utförde och tog fram under 2011‐2012.  
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Utdrag ut detaljplanens planbeskrivning: ”Planens syfte och huvuddrag är att möjliggöra 
för utveckling av Asarums centrum längs med Storgatan. Centrum skulle tydliggöras och 
ge plats för bland annat ett torg och nya byggnader ska skapas. Bestämmelser och 
avgränsningar i tidigare detaljplaner ses över och flera fastigheter ges en mer flexibel 
användning och möjlighet för kompletterande bebyggelse och förtätning. Gång‐ och 
cykelvägen i norr och söder ska bindas samman samtidigt som Storgatan ges en annan 
utformning. För privatägda, bebyggda fastigheter, för vilka planen innebär utökad 
byggrätt, kommer planavgift att tas ut i samband med kommande bygglov”. 
 
Ett plangenomförande krävde inlösen av del av fastigheter längs med Storgatan i 
Asarum (se kartbild över fastigheter där inlösen har skett). Mark- och 
exploateringsverksamheten genomförde ett möte 2017-12-07 med fastighetsägarna 
längs med den berörda sträckan. Då kommunen inte kom överens med samtliga 
fastighetsägare om prisbilden, löste kommunen in marken ”tvångsvis” via Lantmäteriet 
för att kunna genomföra ombyggnaden. Lantmäteriförrättningen (inlösen) registrerades i 
fastighetsregistret 2019-09-20. 
 
Investeringsprojektet för ombyggnad av centrum har legat i tekniska nämnden och i 
nuvarande teknik- och fritidsnämndens budget i flera år, nämnden har fått ta beslut om 
andra investeringsbehov som har fått gå före. Investeringen ligger nu i 
kommunstyrelsens investeringsplan år 2025 för projektering 700 tkr och 2026 utbyggnad 
7 700 tkr. Kostnaden i investeringsplanen är baserad på de uppgifter som togs fram runt 
år 2017, vilket innebär att verksamheten behöver uppdatera kalkylerna om beslut tas att 
tidigarelägga projektet. 
 
Det bokförda värdet på 410 tkr består av kostnader för inlösta fastigheter på 182 tkr och 
Lantmäterikostnader för fastighetsreglering samt fastighetsbestämning på 228 tkr. 
Nedskrivningen för Asarums centrum uppgår till 175 tkr i bokslut 2021 och avser 
detaljplanekostnader. 
 
Verksamheten gör med anledning av ovan, den sammanvägda bedömningen att en 
ombyggnad av Asarums centrum föreslås tidigareläggas enligt intentionen från 
kommunstyrelsens planbeställning 2015-04-15 och i enligt med gällande detaljplan. 
Detaljplanens genomförande tid är 10 år från den dag planen vann laga kraft (2017-10-
23). 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag KSAU § 199/2022 Asarums centrum 
Protokollsutdrag KF § 27/2017 Detaljplan för Asarum 1:4 och 1:13 m fl 
(Asarums centrum) - beslut om antagande 
Planbeskrivning Asarum 1-4 och 1-13 m 
Plankarta Asarum 1-4 och 1-13 (Asarum C) 
Underlag rörande Asarums centrum från 2011-2012, i samlat dokument 
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Beslutet skickas till 
 
Verksamhetschef Ulrika Nordén Johansson 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Controller Susanne Andersen 
Enhetschef tekniska Johan Eriksson 
Gatuingenjör Ola Karlsson 
Utvecklingsingenjör Frida Stålebjer 
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§ 193 Kommunstyrelsens resultatrapport för januari-april 2022 2021/3536 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att fastställa resultatrapport för januari-april 2022. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen beslutade på sammanträde den 2022-06-07, § 160, att återremittera 
ärendet rörande kommunstyrelsens resultatrapport för perioden januari till april 2022. 
Återremitteringen hade följande attsatser.  
 
att återremittera ärendet till kommundirektören för komplettering med uppgifter kring 
vilka anledningarna till respektive nämnds underskott är  
 
att det särskilt ska tydliggöras hur stor del av underskotten som kan hänföras till ökade 
el-, bränsle-, råvarukostnader, ökad inflation samt till effekter från kriget i Ukraina. 
 
Den ekonomiska uppföljningen för kommunstyrelsen visar ett beräknat underskott på -
11,8 mnkr på helår. För kommunstyrelsens investeringar beräknas ett plus på 1,4 mnkr 
på helår. 
 

 
 
Kommunstyrelsen prognostiserar ett underskott på -11,8 mnkr. Kommunstyrelsens 
resultat är i balans efter april, eftersom prisökningarna ännu inte fått full effekt. 
Prognostiserade underskottet förklaras av ökade priser för livsmedel, energi, 
renhållning, förbrukningsmaterial, och byggvaror. Prognosen för elkostnader är -3 mnkr, 
renhållning samt vatten och avlopp -0,5 mnkr, livsmedelspriser -4,8 mnkr, 
förbrukningsmaterial -2,4 mnkr samt drivmedelskostnader -1,6 mnkr.  
 
Kommunstyrelsen prognostiserar i övriga delar ett netto om +0,5 mnkr. Intäkterna 
kopplat till Väggabadet minskar på grund av covid-19 och ombyggnation. Ökade 
kostnader prognostiseras för investeringar som kräver driftmedel samt kris och 
beredskap. Överskott mot budget som balanserar minskade intäkter och kostnader 
prognostiseras på grund av att anslag till förfogande avsett för markförsörjning inte har 
använts och inväntar beslut samt mindre kostnader än budgeterat för företagshälsovård.  
 
Beslutet bedöms inte påverka barn, vare sig direkt eller indirekt. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens resultatrapport april 2022 
 
  

Merkostnader, mnkr Volym Prisökningar
(el, bränsle, 

råvaror)

Covid-19 Ukraina Osäkerheter Oreglerade 
underskott

Övriga netto-
kostnader

Prognos-
avvikelse

Nämnd
Kommunstyrelse 0 -12 0 -1 0 0 2 -12
Teknik- och fritidsnämnd 0 -2 -1 0 -1 -1 0 -4
Socialnämnd -8 -3 0 0 0 -22 13 -19
Totalt -8 -17 -1 -1 -1 -22 15 -35
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Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Verksamhetscontroller Anette Ericson 
Controller Susanne Andersen 
Controller Lisa Sunesson 
Controller Camilla Bengtsson 
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§ 194 Resultatrapport januari-april 2022 2021/3541 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa resultatrapport januari-april 2022 
 
att uppmana nämnderna att fortsätta arbetet med att minska prognostiserat underskottet 
för år 2022 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen beslutade på sammanträde den 2022-06-07 att återremittera ärende 
med nr 2021/3541 resultatrapport för perioden januari till april 2022. Återremitteringen 
hade följande att-satser.  
 
att återremittera ärendet till samtliga förvaltningschefer för komplettering med uppgifter 
kring vilka anledningarna till respektive nämnds underskott är  
 
att det särskilt ska tydliggöras hur stor del av underskotten som kan hänföras till ökade 
el-, bränsle-, råvarukostnader, ökad inflation samt till effekter från kriget i Ukraina. 
 
Resultatrapport januari-april 2022 innehåller redogörelse för händelser av väsentlig 
betydelse samt uppföljning av nämndernas ekonomi. Tjänsteskrivelsen har reviderats 
för att tydliggöra och kategorisera orsaker till underskott. 
 
Kommunkoncernens prognostiserar ett positivt resultat som uppgår till 112 mnkr, varav 
bolagen prognostiserar ett överskott på 39 mnkr för 2022 och den kommunala 
verksamheten ett överskott på 73 mnkr för 2022. Nämndernas prognostiserade 
budgetavvikelse på helår är -20 mnkr som balanseras med finansförvaltningens 
budgetavvikelse på +71 mnkr, vilket innebär att kommunens resultat i förhållande till 
budget uppgår till +51 mnkr. Av nämnderna är det kommunstyrelsen, teknik- och 
fritidsnämnden samt socialnämnden som prognostiserar ett underskott. Resterande 
nämnder redovisar en prognos i balans eller överskott.  
 
Inledningen av året blev återigen ansträngd för flera verksamheter då covid-19 gick in i 
en ny hög period av smittspridning. Många av kommunens verksamheter drabbades 
med bland annat höga sjukskrivningstal. I februari riktades fokus mot Rysslands 
invasion av Ukraina och effekterna av kriget. Parallellt med invasionen har inflationen 
ökat i Sverige. De kraftiga prisökningarna innebär ökade kostnader för köp av varor och 
tjänster, och höjda räntor innebär ökade finansiella kostnader. Dessa effekter förväntas 
kvarstå och kan förvärras under 2023 och de närmast följande åren. Ekonomin i Sverige 
uppvisar för 2022 en stark konjunkturutveckling med en stor ökning av lönerna vilket har 
lett till att prognosen för skatteintäkter har utvecklats positivt. 
Aktieägartillskott vid eventuell nedskrivning av Emigranten 1 är inte beaktad i 
prognosen. 
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Prognos helårsresultat nämnder och finansförvaltning 2022 
 

 
 
Helårsprognosen för nämnderna är -20 mnkr och periodens utfall mot periodbudget är 
på 18 mnkr. Jämfört med föregående år har nettokostnaderna minskat från -708 till -691 
mnkr. Det är framförallt utbildningsnämnden som förbättrat sitt resultat. Av nämnderna 
är det kommunstyrelsen, teknik- och fritidsnämnden samt socialnämnden som 
prognostiserar ett underskott. Resterande nämnder redovisar en prognos i balans eller 
överskott varav utbildningsnämnden visar ett större överskott om +13 mnkr. 
Prognostiserat underskott inom nämnderna beror till stora delar på ökade kostnader 
kopplat till pris ökningar, volymökningar samt existerande obalanser. 
 
Nämnderna särredovisar kostnader kopplat till Rysslandsinvasion av Ukraina i 
respektive resultatrapport. Kostnaderna uppgår för januari till april till -0,6 mnkr.    
 
Nämnder som prognostiserar ett underskott 
 
Nämnderna som har ett prognostiserat underskott har uppskattat prognosavvikelsen i 
tabellen nedan. I tabellen redovisas merkostnaden i mnkr efter respektive kategori. För 
Socialnämnden har ingen separat prognos tagits fram för covid-19 då större delen av 
kostnaderna ersätts med statsbidrag och resterande del ingår i övriga nettokostnader.  
 

 
 
Socialnämnden prognostiserar ett underskott på -19 mnkr. Periodens utfall är +2,2 mnkr 
och innehåller flera förbättrande poster av engångskaraktär.  
 
Socialnämnden startade året med ett uppskattat underskott om -22 mnkr som är en 
obalans från före detta arbete och välfärd och framförallt IFO verksamheten. Kostnader 

Driftredovisning nämnder 
och finansförvaltning, 
mnkr

Budget 

Apr 2022

Utfall

Apr 2022

Avvikelse

Apr 2022

Budget 
helår
 2022

Helårs- 
prognos 

2022

Prognos 
avvikelse 

2022

Utfall

Apr 2021
Nämnder
Kommunfullmäktige -1 0 1 -3 -2 1 -1
Överförmyndarnämnd -1 -1 0 -2 -2 0 -1
Valnämnd 0 0 0 -1 -1 0 0
Kommunrevision 0 0 0 -1 -1 0 0
Kommunstyrelse -128 -128 0 -388 -400 -12 -128
Utbildningsnämnd -258 -244 14 -713 -701 13 -252
Kulturnämnd -10 -9 1 -27 -27 0 -9
Teknik- och fritidsnämnd -18 -18 0 -66 -69 -4 -22
Byggnadsnämnd -2 -2 0 -6 -6 1 -2
Socialnämnd -292 -290 2 -863 -882 -19 -293
Summa nämnder -710 -691 18 -2 072 -2 092 -20 -708
Summa finansförvaltning 703 754 50 2 094 2 165 71 716
Totalt -6 63 69 22 73 51 8

Merkostnader, mnkr Volym Prisökningar
(el, bränsle, 

råvaror)

Covid-19 Ukraina Osäkerheter Oreglerade 
underskott

Övriga 
netto-

kostnader

Prognos-
avvikelse

Nämnd
Kommunstyrelse 0 -12 0 -1 0 0 2 -12
Teknik- och fritidsnämnd 0 -2 -1 0 -1 -1 0 -4
Socialnämnd -8 -3 0 0 0 -22 13 -19
Totalt -8 -17 -1 -1 -1 -22 15 -35
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som påverkar prognosen negativt utöver obalansen finns inom flera av nämndens 
verksamheter. Inom LSS-verksamheten finns det ett inflöde av brukare. Den 
prognostiserade kostnaden är -4,3 mnkr varav -3,7 avser volym och -0,6 ökade hyror. 
Inom IFO har konsulter inhyrts på grund av vakanser vilket förväntas öka kostnaderna 
med -2,3 mnkr att jämföra med om alla tjänster varit tillsatta. Antal placeringar ligger -4,2 
mnkr högre än budget i prognos för barn och vuxna. För perioden januari till april har 
antal placerade ökat samt att antalet missbruksplaceringar inom vuxna har ökat. 
Utbetalningarna av försörjningsstödet förväntas öka med -2,8 mnkr trots färre hushåll då 
det finns fler komplexa ärenden och en uppskattad påverkan av prisökningar. Stöd i 
ordinärt boende prognostiserar ett underskott om -1,8 mnkr eftersom det förväntade 
behovet inte täcks av budget. Sammantaget kan en del av de ökade kostnaderna och 
obalans balanseras mot överskott som beror på vakanser, PO-justering, anpassningar 
och statsbidrag.   
 
Kommunstyrelsen prognostiserar ett underskott på -11,8 mnkr. Kommunstyrelsens 
resultat är i balans efter april, eftersom prisökningarna ännu inte fått full effekt. 
Prognostiserade underskottet förklaras av ökade priser för livsmedel, energi, 
renhållning, förbrukningsmaterial, och byggvaror. Prognosen för elkostnader är -3 mnkr, 
renhållning samt vatten och avlopp -0,5 mnkr, livsmedelspriser -4,8 mnkr, 
förbrukningsmaterial -2,4 mnkr samt drivmedelskostnader -1,6 mnkr. Kommunstyrelsen 
prognostiserar i övriga delar ett netto om +0,5 mnkr. Intäkterna kopplat till Väggabadet 
minskar på grund av covid-19 och ombyggnation. Ökade kostnader prognostiseras för 
investeringar som kräver driftmedel samt kris och beredskap. Överskott mot budget som 
balanserar minskade intäkter och kostnader prognostiseras på grund av att anslag till 
förfogande avsett för markförsörjning inte har använts och inväntar beslut samt mindre 
kostnader än budgeterat för företagshälsovård.  
 
Teknik- och fritidsnämndens prognostiserar ett underskott om -3,6 mnkr. Underskottet 
fördelas på energi och drivmedelskostnader som prognostiseras till -1,5 mnkr, försening 
i LED-projekt -0,5 mnkr, covid-19 påverkan -1 mnkr och osäkerhet kopplat till 
verksamheter fritid ca -0,6 mnkr. Covid-19 har bland annat inneburit minskade intäkter 
till fritidsverksamheterna på grund av minskade lokaluthyrning. Verksamheten kan se 
positiva effekter av införandet av belysningsarmaturer med LED, samtidigt som 
elpriserna har stigit och alla armaturer inte är utbytta. Bedömningen är att elkostnaderna 
inte täcks av nämndens budget.   
 
Nämnder som prognostiserar med överskott eller balans 
 
Utbildningsnämnden har lämnat en prognos som redovisar ett större överskott kopplat 
till faktorer av engångskaraktär. Kompensation sjuklöneersättning, lägre kostnader 
sociala avgifter (åldersrelaterat), lägre kostnader för IKE-bidrag samt statsbidrag. Värt 
att notera är att statsbidrag i dagsläget finansierar del av kärnverksamhet och att det 
finns risk för att dessa kan upphöra kommande år. Det finns också en osäkerhet 
gällande IKE-bidragen inför höstens skolval. 
 
Byggnadsnämnden har fortsatt högre intäkter än budgeterat till följd av fler ansökningar 
och beviljade bygglov. Det finns ett stort intresse för att bygga bostäder och utveckla 
företag. 
 
Finansförvaltningen avviker positivt med 71 mnkr och det beror främst på att 
budgeterade skatteintäkter och generella statsbidrag har positiv helårsavvikelse på 
+42,1 mnkr enligt den senaste prognosen från SKR 2022-04-28. Dessutom tillkommer 
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bidrag för Skolmiljarden vilket är klassificerat som generellt och uppgår till 4,2 mnkr. 
Utbildningsnämnden fick tilläggsanslag på 3 mnkr för det generella statsbidraget i 
budget 2022. Helårsprognosen innehåller även positiva avvikelser på ersättningar för 
sjuklönekostnader december 2021-mars 2022, ränta på upplånat kapital, avskrivningar 
på grund av lägre investeringstakt 2021 än budgeterat samt försäljningar av 
exploateringsfastigheter. Kommunen har fått återbetalning av eget kapital från 
Miljöförbundet. Pensionskostnader är något högre än budget. KS förfogande till PO-
förändring har plus med anledning av ny PO-sänkning med 0,5 procentenheter till 39,25 
% 2022.   
 
Investeringsredovisning kommun 
 

 
 
Årets utfall för investeringar beräknas uppgå till 182,8 mnkr, vilket är 1,4 mnkr lägre än 
den budgeterade nivån på 184,2 mnkr och motsvarar genomförandegrad 99 %. Detta 
beror främst på tidsförskjutning i projekt tillsammans med Trafikverket samt att Fas 1 är 
tecknat för ny brandstation och finansieras inom kommunstyrelsens ram för större 
investeringar enligt beslut i KS § 57 2022. Kommunstyrelsen beslutade om 
igångsättning för Fas 1 av Svängstabadet den 10 maj. Finansiering sker inom 
investeringsbudget 2022 och 2,5 mnkr ingår inte i prognosen för april. 
 
Prognos helårsresultat bolag 2022 
 

 

Investeringsredovisning verksamheter, 
mnkr

Budget 
helår
 2022

Utfall

Apr 2022

Helårs- 
prognos 

2022

Prognos 
avvikelse 

2022
Verksamher
Exploatering bostäder -2 0 -3 -1
Markförvärv -2 0 -2 0
Infrastruktur -32 -2 -27 5
Pedagogisk verksamhet -101 -25 -101 0
Vård och omsorg -1 -1 -1 0
Fritid och kultur -10 -5 -11 0
Digitalisering -3 0 -2 1
Övrig verksamhet -33 -1 -37 -3
Summa -184 -33 -183 1
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Periodens utfall för bolagen i koncernen Stadsvapnet i Karlshamn AB uppgår till 25 mnkr 
jämfört med 22 mkr samma period föregående år. Avvikelsen mot samma period 
föregående år beror bland annat på jämförelsestörande poster föregående år i 
Karlshamn Energi AB. Föregående år ingick nedskrivningar avseende fiber med -11 mkr 
samt anslutningsavgifter +3 mkr, med vilket inte finns med i resultatet under perioden 
2022.  
 
Helårsprognosen uppgår till 39 mnkr, detta ger -10 mnkr i prognostiserad 
budgetavvikelse på helår. Karlshamnshamn AB är konjunkturkänsliga och påverkas av 
pågående omvärldsfaktorer bl.a. kriget i Ukraina och högre oljepriser. Jämför med 
budget avviker bolagets helårsprognos med -4 mnkr. Bolaget försöker ställa om 
produktmixen för att minimera den ekonomiska påverkan. Karlshamnsfastigheter AB 
prognostiserar – 4,8 mnkr från budget. Bolaget budgeterade med ett underskott vilket nu 
utökats till följd av lösen av hyresavtal med 1,5 mnkr samt ökade elpriser och högre 
avskrivningar på befintliga fastigheter som värderats upp. Kreativum prognostiserar med 
en budgetavvikelse som uppgår till 1,9 mnkr. Antalet besökare befaras bli färre än 
budgeterat och personalkostnaderna prognostiseras bli högre än budget.  
 
Övriga bolags prognosavvikelser ligger i nivå med budget. 
 

 
 
Helårsprognosen för bolagens investeringar uppgår till 528 mnkr, vilket är +17 mnkr i 
budgetavvikelse på helår.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse resultatrapport januari-april 2022 
Nämnders och bolags resultatrapporter januari-april 2022 
 
Beslutet skickas till 
 
Samtliga nämnder 
Samtliga förvaltningschefer 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Controller Susanne Andersen 
Koncerncontroller Marie Nilsson 
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PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-06-20 

Sida 35(37) 

 
 
§ 195 Omfördelning av anslag till förfogande 2022 2021/2503 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att godkänna omfördelning av 5 mnkr från anslag till förfogande reserv på finansen till 
kommunstyrelsens anslag till förfogande inom kommunstyrelsen 2022 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen har 4 mnkr i anslag till förfogande i beslutad budget 2022. Det finns 
behov av att utöka denna budget med 5 mnkr genom omfördelning från anslag till 
förfogande reserv på finansen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Omfördelning av anslag till förfogande 2022 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Ekonomichef Åsa Nygren  
Controller Susanne Andersen 
Controller Camilla Bengtsson 
 
 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-06-20 

Sida 36(37) 

 
 
§ 196 Redovisning av delegationsbeslut juni 2022 2022/202 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt enligt delegationsordning antagen 12 
april 2022 § 117. Dessa beslut ska anmälas till kommunstyrelsen för att vinna laga kraft. 
 
Härmed anmäls beslut fattade under tiden 30 maj – 12 juni 2022. 
 
Beslutsunderlag 
 
Rapport redovisning av delegationsbeslut KS juni 2022 
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§ 197 Handlingar för kännedom juni 2022 2022/201 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Handlingar för kommunstyrelsens kännedom under tiden 30 maj – 12 juni 2022 
redovisas enligt beslutsunderlag. 
 
Beslutsunderlag 
 
Rapport handlingar för kännedom KS juni 2022 
 
 
 
 


