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§ 4 Svar på uppföljande revision av bolagens protokoll 2017/3026  
 
Stadsvapnet i Karlshamn AB:s beslut 
 
att avge yttrande till revisionen 
 
Sammanfattning 
 
Karlshamns kommuns revisorer har, 2017-12-11, inkommit med rapport som uppföljning 
på tidigare revisionsrapport om bolagens protokoll m.m. Revisionen menar, 
sammanfattningsvis, att alltför lite har hänt sedan föregående granskning, att bolagen inte 
följer ägardirektiven och att avvägningen mellan offentlighet och affärssekretess inte 
adresserats i tillräcklig omfattning.  
 
Det är olyckligt att Stadsvapnets svar på revisionens rapporter, den första är inkommen 
2016-04-19, har dröjt och Stadsvapnet medger att frågan inte har prioriterats i tillräcklig 
omfattning. Nu har dock beslut och åtgärder vidtagits i de frågor som revisionen 
adresserar.  
 
Under hösten har en arbetsgrupp tagit sig an frågan om bolagens dokumenthantering och 
återrapportering till Stadsvapnet med anledning av revisionens rapporter. Stadsvapnet har 
i beslut 2017-12-04 § 51 antagit förslag om upphävande av kommunfullmäktiges beslut om 
gemensamma protokollsmallar m.m. för de kommunala bolagen (2017/4004). Vidare har 
Stadsvapnet i beslut 2018-01-29 § 3 uppdragit dotterbolagen att utveckla protokollen så 
att de lever upp till revisionens krav samt förstärkt rapporteringen till ägaren.  
 
Fullständigt svar på revisionens frågor, bedömningar och rekommendationer anges i bilagt 
yttrande.  
 
Beslutsunderlag 
 
Nämndsekreterare Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2018-01-14 
Yttrande – Svar på uppföljande revision av bolagens protokoll, 2018-01-14 
Uppföljning av bolagens protokoll, inkommen 2017-12-11 
Revisionsrapport 2017 Uppföljning bolagens protokoll, november 2017 
 
Beslutet skickas till 
 
Revisionen 


