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I egenskap av författare till rapporten översänder

jag några kommentarer till er med hänvisning till

komm unchefens tjänsteskrivelse

Stefan Karlsson

Beträffande kommunstyrelsen i Emmabodas svar till revisionen angående granskning av
kommunens engagemang i samband med satsningen i Boda
Kom m u nstyrel sens svar hänvisar
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från kom

mu

nchefen.

Kommunchefen skriver
samhällspolitiska och näringslivspolitiska
som
till
för
L satsningen
väl genomgångna
debatterade såväl de
församlingarna som utvecklingsgrupper
att de
bedömningarna
grund
ligger
är
politiska
och
i
i
kring näringslivsstrategier och landsbygdsutveckling. Han skriver vidare att det inte förs diskussionsprotokoll vid
KS och KF:s möten och hänvisar till att det varit full politisk enighet om vikten av en satsning i Boda glasbruk och
att det är senare i fråga om utformning och nivå på åtagandet som åsikterna gått isär.

Kommentar: I beslutsunderlag har vi inte återfunnit några beskrivningar av satsningen med underlag av
samhälls- och eller näringspolitiska argument. I intervju med såväl kommunalrådet som kommunchefen har detta
efterfrågats och jag har bl.a. av kommunalrådet fått svar att det inte finns sådana analyser. Skälet till att det tas
upp i rapporten är naturligtvis att, om detta är ett väsentligt skäl till satsningen, måste även uppföljning och
utvärdering kunna göras mot detta. Det är också rimligt att allmänhet och andra berörda som inte har tillfälle att
följa interna diskussioner bereds tillfälle att ta del av de underlag som de formella besluten fattas på.
Granskningen har inte tagit hänsyn till i vilken omfattning det finns politisk enighet eller ej för satsningen. Det är
inte relevant för bedömningen.
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Kommunchefen skriver att lagen om offentlig upphandling följts då satsningen i Boda är ett samprojekt med en
privat entreprenör och att om entreprenören ägt fastigheten så skulle inte LoU varit tillämplig. Han redovisar
även i svaret att skälet till att åberopa "synnerlig brådska" som undantag för LoU var att kunna öppna butiken till
den tidpunkt affärsidkaren önskade. Med motivering att det saknas domstolsutslag så anser kommunchefen att
rapporten kunde formulerat bedömningen endast som fotnot.
Kommentar: Granskningen omfattar enbart kommunens hantering. Ur den tillgängliga dokumentationen och
intervjuerna har det som tas upp i rapporten enbart berört de beslut och åtgärder som gjorts av kommunen. Vi
har-inte funnit något formellt samprojekt annat än ett hyresgäst-/hyresvärdsforhållande, vad gäller de delar som
omfattas av granskningen. lnte i något beslut har det framkommit att någon privat entreprenör delat investeringar
eller åtagande i de beslut som kommunfullmäktige beslutat.
Kommunchefens konstaterande att LoU inte skulle varit tillämpligt om entreprenören ägt fastigheten är korrekt,
men inte relevant eftersom det faktiska forhållandet som framgår av granskningen är kommunen som är ägare.
Kommunchefens motivering att upphandlingen är laglig då domstol inte korrigerat bedömningen är ett felaktigt
påstående. Att en domstol inte tagit ställning i en dom och meddelat påföljd, innebär inte att åtgarden är taglig.
Jag har även varit i kontakt med ansvarig jurist på Konkurrensverket, som är ansvarig tillsynsmyndighet, for att
höra deras uppfattning. De gör samma bedömning som jag.

Kommunchefen skriver, beträffande det tillkommande behovet av borgen för installationsarbeten, att "vi stod
inför valet att ta ett beslut baserat på gissningar eller awakta projektering för ett nytt borgensbeslut. Det

framstod inte tillräckligt tydligt i underlaget för det första beslutet att det skulle krävas ytterligare borgensbeslut
för installationsdelen."

Kommentar: I valet som kommunchefen beskriver, kunde ändå en antydan ha gjorts som i någon mån
återspeglat den bedömda nivån på tillkommande kostnader. Valet mellan att helt utelämna en bedömd
kostnadsnivå till ett faktiskt tillkommande behov i den storleksordning som blev resultatet, måste anses som
brister i beslutsunderlaget.
Kommunchefen skriver att bedömningen av antalet besökare grundats på antalet besökare till Boda glasbruk
vid tiden då det var ett aktivt glasbruk, samt besöksantalet till liknande anläggningar.
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Kommentar: Med hänsyn till de väsentliga investeringarna och mojliga konsekvenser för ekonomisk påverkan
av kommunens ekonomi, borde det funnits alternativa beräkningar där konsekvenser redovisats. Osäkerheten i
bedömningen och andra osäkra faktorer, som väder, valutakurser, trender etc. som kan påverka
besöksfrekvenser till besöksmå|, är det rimligt att beslutsunderlag klargör alternativ och konsekvenser. Jag anser
att detta måste bedömas som brister i beslutsunderlaget.
Kommunchefen skriver att ägardirektiven att inköpa fastigheten i Boda inte var av det slag som kräver att det
läggs fast vid bolagsstämma.
Kommentar: Bolagsstämman är enligt aktiebolagslagen det beslutande organet i ett aktiebolag. En eller flera
ägare kan inte förbigå bolagsstämma med direkta formella direktiv till en styrelse eller VD. Även om samma
fysiska personer sitter i styrelsen som i kommunstyrelsen, representerar de olika juridiska personer och med
olika uppgifter av olika lagstiftningar. Beslut om ägardirektiv fastställda i kommunfullmäktige riktade till bolaget
måste anses vara formella. Jag har kontrollerat uppfattningen med flera jurister och auktoriserade revisorer, och
i samtliga fall har de delat min bedömning.
Kommunchefen skriver att beredningen av ärenden utöver de protokollforda sammanträdena beretts vid
partimöten, öppna möten och informella diskussioner vid sidan om protokollen, och menar att frågorna blivit
belysta på vägen.
Kommentar: Rapporten tar upp att den formella beredningen inför kommunfullmäktiges behandlingar av beslut
gällande "Bodasatsningen" generellt har skett kort tid innan fullmäktiges sammanträden. I flera fall har extra
sammanträden i kommunstyrelsen berett ärenden som "extra ärende". I ett fall togs ärende upp utan att det var
kungjort i förväg. Aven om frågorna behandlats i partimöten och informella diskussioner "vid sidan om
protokollen", är det just de protokollförda formella mötena som utgör det demokratiska forum, med
medborgarnas insyn, som det kommunala uppdraget lyder under. Det är också det som granskars i rapporten.
Kommunchefen skriver att "trots att kommunen inte alltid bestämde takten och tidsplanen kunde vi i huvudsak
genomfora processen så att de demokratiska kraven på underlag och beslutsfattande kunde upprätthållas"
Kommentar: Med hänsyn till att det i alla väsentliga delar är kommunala beslut, kommunal finansiering,
kommunal handläggning, kommunalt fastighetsägande, kommunalt lösöresägande och ett kommunalt
genomförande, är det anmärkningsvärt att kommunen inte anser sig ha kontroll över takten och tidsplanen.
Rapporten har visat tydliga brister i beslutsunderlag, beslutshantering, ekonomisk kontroll och upphandling. Jag
delar inte, i de delar som rapporten också beskriver, bedömningen att detta är synonymt med att de
demokratiska kraven på underlag och beslutsfattande kunnat upprätthållas.
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REVISIONSRAPPORT ANG KOMMUNENS ENGAGEMANG I SAMBAND MED

SATSNINGEN I BODA
Kommuneos revisoret har lämnat en tevisionsrepport som gtanskat kommunens engagemangi
samband med satsningen i Boda. Frågan som ställts tillgtaoslrningen :it följande:
i Boda skiitt wrksamhxen på ett ändanålsenligt ocbfrån
ekonomitk gtnainkel tilljedsstålhnfu sätt samt om den intena kontmlhn uait tillräcklig?

Har kommuts!rclsen i sambatd

med satsningen

Qlxsskningen har genomförts genom interviuet med nyckelpe$onet och gtanskning av televanta
dokument
Rapporteo innehåller en, i allt väsentlig! dktig och adelvat besktivning av händelseuwecklingen
ftån det att glastikets kommuner erbjöds köpa det histodska glaset av Otefots Kosta Boda AB.
den revisionella bedömningen meoat rapporten att det finns bdstet i:indamålsenligheten med
satsningen gtundat på wå skil:

o
o

I

Det finns i beslutsundedag och fornuledngar inga beskrivningar av satsningen utifrän ett
nfuingspolitiskt och r^ffiällspolitiskt petspektiv.
l-agen

om offentlig upphanrlling

har inte

ölits i samband med upphandling av

installationsarbeten.
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samhällspolitiska och nätingspolitiska fgdömningarna som liget till grund f[1 sal5ningen ät
vril genomgångna och debattetade i. såv:il de politiska f6flsamliqgnrna som i utvecklingsgtuPpet
kting näringslivsstrategiet och landsbygdsutvecHing. Det förs inte diskussionsptotokollvid

kommunstyrelsens och kommunfirllmäktiges möten så det iif svårt att i efterhaod dokumenteta
den debatten. Det hat sedan erbiudandet om inköp kom ftån OI(B vadt full politisk enighet om
vikten xy s1 satsning i Boda Glasbtuk för att behålla och åtetskapa den plats i glasriket som orteo
ir fötiänt av. Det ät senate ifuäg om utfotmningen och nivån på det kommunala åtagandet som
åsiktema gått isiit.
Lagen om offentlig upphandling har följts

i samband med upphandlingen

av instdlationsarbeten.

i Boda Glasbruk är ett samproiekt med en pdvat enfteprenöt, vihig föt att helheten
skulle bli atEaktiv föt besökate. Om detvadt entteptenöten som ägt fastigheten hade inte LOU
y2fl till;mFlig. O- kommunen/EMFAB ejhållit deo önshrätda tidplanen for öppnande av
möjligheten
museum och butik hade hela satsningen allvadigt dskeats. EMFAB använde r€
"o
Detta"
ät enligt giillande tätt om inte
till ditektupphandling som erbjuds vid "synnedig brådska".
fall
hat
inte
skett
i
detta
och
korrigetar
bedömningen.
Så
födatandet ?k .lä..-ed
en domstol
Satsningen
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förcnli4 med LOU. Revisonen gör bedömningen att argumenten inte skulle ha håIlit i domstof
vilket i och föt sig kunde ha konstatetats i en fotnot men inte utgrita gruod föt en revisionell

Vad gället den ekonomiska hanteringen hat tevisionen
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Beslutslnderlag i form av ekonomisk kalkyl föt ombygnadsatbeten var bdstfållig och
missvisande
Budgetundedaget för museiverlsamhglgn betäknas täcka ddftkostnadema. Det finns
ingen dokumentation av hut bedömningen w antzlförväntade besökare berdknats.

Den ekonomiskå ka$en för ombyggnadsarbetena giotdes i två steg eftersom det krävs
ptoiektedng för att fä ett dktigt undedag. Niir det fönta beslutet om borgen för
ombyggnadskostnaderna togp, avsåg detta inte installationsatbetena som då ännu inte var
ptojektetade. Vi stod inftit valet att ta ett beslut basest på gissningar eller awakta ptoiekteting

ftir ett nytt botgensbeslut Det ftamstod inte tilkäckligt tydlb i undetlaget for det första beslutet
att det skulle lcävas yttedigare borgensbeslut fot installationsdelen.
Vad gillet betäkningen av föryäntat antal besökare gnrndades den på en bedönrning utiftån
analet besökate till Boda Glasbtuk på den tiden detvar aktivt bruk, samt besöksantalet till
liknande anläg$fogaf.
Revisionen göt också bedömningen att det finns bristet i den intetna kontollen:

o

Samhällspolitiska och nätingppolitiska andyser och beslutsundetlag saknas. Därmed
saknas undedag för uppföljning och kontrcll av om dessa

",41uppnåtts

o

I
o

ÅteraPPortedng av utvecklingen för satsningen gorc i nuliget endast till
planedngsutskotteL Uppftiljniag bör tedovisas till beslutaode instans som i detta
huvudsakligen ät komm-unfuiln iktige

åll

Fornell åtendehantedng har visat btister i samband med anmälan av iäv i samband med
kommunstytelsen och kommunfullmii\tiges beslut om borgeasåagandet
Kornmunfu[mäktiges ägatditektiv harinte fasttagts vid bolagsstiimmå i EMFAB

Uppföljning av den samhillspolitiska och nfuingspolitiska utvecklingen sket sändigt på såväl
kommunstytelsenivå som ikommunfirllmäktige. GlastiketAB:s rcdovisningat av besöLsnihingens
utveckling och nätingslivspolitiska rappotter xv 6lika slag fu åtetkommande punktet i beslutande
forsamlingar.
Återmpporteting av museivetksamheten göts på sarnfira sätt som all annan vetksamhet och
EMFABS tapportedng
lllysqklingen av sitt fastighetsinnehav följet sedvanliga rutiner. Det
"o
utvecklingsptojekt som sqmotdn2ds 52tsningen i Boda Glasbruk sluttedovisas i slutet av 207I.
Kommunfullmäktiges ägatditektiv harinte fastlagtsvid bolagpstätnma i EMFAB. I rappoten
att ett ägatdfuektiv m4ste enligt aktiebolagslagen lriggas fastvid en bolagsstimma föt attvza*
iuddiskt bindande. Detta är ett felaktigt påstående. Om ägatditekriven fötanleder ändring i
bolagsodning eller liknande så ktävs givetvis bolagpstZ'mmobeslul Ägatdirektivet atr inköpa
fastigheten i Boda Glasbrukvar inte av den arten.
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Rapporten föt också ett tesonemang kdng $ffgdningen av ärendet inföt kommunstyrelser
och
kommunfullniiktiges nröten. Betedningen syftat till, som rapporten också påpekar,
an ge
futlmäktige ett tillföditligt och allsidigt belyst undetlag föt besluten. Utöver de
for,mella
protokollförda sammanttädena hat den nu gtanskade satsningen diskutents på mängder
av
partimöten, öppua möten och iafornella diskussioner vid sidan ptotokollen. ps1 finns
givetvis
bdstet i delat av den mycket skyndsamma processen, men grundema föt besluten
och olika
konselcvenset av besluten blev gundligt b.lyrt" på vigen.
kan

nran konstateta att revisionsrapporten gör en adehrrat belysning av
fyt:ttningsvis
den komplicerade och petiodvis hektiska beslutsprocessen. Trots
atrkommunen
/I yW
!?^*
inte alltid bestjimde takten och tidsplanen kunde vii huvudsakgenomfön processen
så att de

demoktatiska ktaven på undedag och beslusfattande kuade upptätrlållas. Vi
har en del attfåta
och fötbättra avseende kvaliteten på beslutsundedag och hantedngen av jävsfrågor.
Rappoten,
även om den inte i alla iuddiska bedömningar vat kvalitetssäkrad, ir en
god hjiilp i arbetet med att
fötbätfta rutinet och hrditel i 6dsdningen av ärenden tillvåra beslutanåe föt

;firg"r.

Med dessa kommenäret föteslåt iry^nkommunstyrelsen kan anse att rcvisionsrapporten
är
besvarad.

Claes Lewander

kommunchef
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