Karlshamn Energi AB
Stadsvapnet i Karlshamn AB
Kommunstyrelsen

Angående investering i fastighet inom KEAB-koncernen
I styrelseprotokoll från KEAB (2020-04-16) redovisas kommande investeringar, varav ny
fastighet är ett objekt. Det avser en investering som väsentligt överstiger 7 mnkr och avser verksamhetslokal för Karlshamn Energi Vatten AB. I protokoll från kommunfullmäktige den 17 februari 2020 (§7) samt i protokoll från styrelsemöten i Stadsvapnet under
2019 finns ingen uppgift om investering i ny fastighet för KEAB.
Enligt uppgift från KEAB har investeringen påbörjats och över 7 mnkr har hittills investerats i fastigheten. Efter kontroll med Stadsvapnet AB saknas uppgift om investeringen i de underlag som upprättats av KEAB och antas ha skickats till Stadsvapnet AB.
Motsvarande uppgift saknas också i underlag till kommunstyrelsen och investeringen har
därmed inte varit med i beredningen av det totala värdet på KEAB:s investeringar.
Utifrån ovan redovisad information vill vi få klarhet i beredningsgången för investeringen
för att kunna bedöma om den beslutade investeringsprocessen har följts. Mot bakgrund
av den information och de handlingar vi tagit del av finns risk att investeringen inte har
godkänts av Stadsvapnet AB eller kommunstyrelsen, att kommunkoncernens investeringsprocess inte har följts samt att investeringen inte ingår i beslutet om utökad borgensram. Om så är fallet risker investeringen att ytterligare urholka kommunkoncernens ekonomi.
Lekmannarevisorn för KEAB efterlyser uppgift om vilken skriftlig kommunikation som
förelegat mellan KEAB och Stadsvapnet AB och lekmannarevisorn för Stadsvapnet AB
ställer frågan till Stadsvapnet AB om huruvida det finns ett godkännande av investeringen och vill i så fall ta del av det beslutet. Som förtroendevalda revisorer för kommunen vill vi ta del av eventuella handlingar som redogör för investeringen i förhållande
till fullmäktiges beslut om ökad borgensram för KEAB.
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