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av § 6 

Ledamot (M) 

Anders Karlsson Ledamot (S) 
Tommy Strannemalm Ledamot (SD) 
Anders Englesson Ledamot (MP) 
Ola Persson Ledamot (C) 
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Personalrepresentanter: Roger Bengtsson  

Övriga: Daniel Wäppling, VD 
Ulrika Hägvall Lundberg, vice VD 
Erik Bergman, nämndsekreterare 

 

Utses att justera: Annika Westerlund  

Paragrafer: §§ 1–10  

Justeringsdatum:  2018-01-29 

   
Sekreterare ……………………………………………………  
 Erik Bergman   
   
Ordförande ……………………………………………………  
 Per-Ola Mattsson  
   
Justerande ……………………………………………………  
 Annika Westerlund  
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§ 3 Nya rutiner för bolagens dokumenthantering samt rapportering till Stadsvapnet 
2017/2821 
 
Stadsvapnet i Karlshamn AB:s beslut 
 
att uppdra bolagen att utveckla protokollen så att de lever upp till kraven att innehålla 
sammanfattningar och angivande av beslutsunderlag 
 
att respektive bolagsstyrelsen uppdras inkomma med utförliga tertialrapporter till 
Stadsvapnet 
 
att bjuda in bolagens sekreterare till utbildning 
 
Sammanfattning 
 
Under 2016 genomförde PwC, på uppdrag av lekmannarevisorerna i respektive bolag, en 
granskning av beslutsunderlag och protokoll i den kommunala bolagskoncernen. 
Revisionen instämde i de slutsatser som PwC drog och underströk särskilt vikten av att 
bolagen följer ägardirektiven, i detta fall avseende beslutsunderlag och protokoll. Ernst & 
Young (EY) har genomfört en uppföljande granskning med i huvudsak samma utfall.  
 
Stadsvapnet beslutade 2017-02-27 § 8 om svar på revisionsrapporten, där det framgår att 
ett arbete initieras inom Stadsvapnet för att säkerställa samtliga bolags 
dokumenthantering så att den utförs på ett ändamålsenligt och transparent sätt. Däri ingår 
en korrekt hantering av protokoll och därtill hörande handlingar.  
 
Bolagen föreslås nu få uppdraget att skriva protokoll på ett sätt som motsvarar revisionens 
krav. Det innebär att protokollen ska innehålla: 

- Tydliga att-satser 
- Ändamålsenliga sammanfattningar 
- Angivande av beslutsunderlag.  

 
Protokollen ska inte vara beroende av och uppbyggda på ett system med generell 
hänvisning till bilagor. Protokollet ska i så stor utsträckning som möjligt kunna förstås utan 
att beslutsunderlaget finns tillgängligt.  
 
Vidare ska bolagsstyrelserna, i syfte att förbättra rapporteringen till Stadsvapnet och i 
förlängningen till kommunstyrelsen, till Stadsvapnet översända utförliga tertialrapporter 
där styrelsen avrapporterar aktuella frågor och beslut som fattats i styrelsen under 
tertialet.  
 
Till Stadsvapnet inkommande tertialrapporter bedöms av VD som sedan skriver en egen 
VD-rapport. Rapporten ska innehålla:  

- Bedömning av inkomna bolagsrapporter och analys av desamma 
- Framtidsbedömningar 
- Strategiska frågor 
- Prognoser 
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- Samlad budget 
- Skatteoptimering 
- Uppföljning mot kommunfullmäktiges mål 

 
VD:s rapport ligger sedan till grund för en rapport Stadsvapnets styrelse sammanställer 
och skickar till kommunstyrelsen för kännedom.  
 
Bolagens sekreterare bjuds in till utbildning för att säkerställa rutinernas genomförande, 
bolagens hantering och offentlighet- och sekretess, protokoll med mera.  
 
Genom förevarande beslut säkerställs bolagens dokumenthantering så att den är 
ändamålsenlig och transparent i förhållande till ägarna.  
 
Beslutsunderlag 
 
Nämndsekreterare Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2018-01-14 
 
Beslutet skickas till 
 
Karlshamns Hamn AB 
Karlshamnsbostäder AB 
Karlshamn Energi AB 
Karlshamnsfastigheter AB 
Kreativum i Blekinge AB 
Kommunstyrelsen 
 


