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§ 2 Dnr 2021-000013 040 

Beslut om värdeöverföringar i 2021 års bokslut 

 

Sammanfattning  

Ronneby kommunfullmäktige beslutade 2021-10-28 §242 att förtydliga 

hanteringen av beslut av koncernbidrag och aktieägartillskott inom Ronneby 

kommuns helägda bolagskoncern. 

I detta arbete jämställs utdelning med koncernbidrag. Det finns dock 

skillnader redovisningsmässigt och skattemässigt.  

Det bolag som ska lämna utdelning föreslår utdelningen i sin 

vinstdisposition. Det mottagande bolaget tar upp utdelningen som 

anteciperad, dvs tar upp i förväg, i sitt bokslut. Koncernbidrag och 

aktieägartillskott hanteras i bokslutet. 

Syftet är att använda de möjligheter som en aktiebolagskoncern ger för att 

skattebelastningen i koncernen inte ska vara större än om koncernens 

verksamheter bedrivits i ett enda bolag med möjlighet att bibehålla varje 

bolags egna kapital. 

Eftersom skatteberäkningarna behöver göras i samband med bokslut behöver 

beslutsprocessen för eventuella koncernbidrag och aktieägartillskott vara 

kort. Detta för att eventuella koncernbidrag och aktieägartillskott ska hinna 

beaktas i respektive bolags årsbokslut och i koncernbokslutet.  

 

I beslutsförslaget till kommunfullmäktige beskrivs följande process: 

 Att moderbolagets styrelse under januari beslutar om preliminära 

koncernbidrag och aktieägartillskott 

 Att styrelsens ordförande får mandat att justera preliminära 

koncernbidrag och aktieägartillskott med högst +/- 2,0 mkr per bolag 

så att respektive koncernbolag hinner beakta koncernbidrag och 

aktieägartillskott i sitt årsbokslut som beslutas i respektive 

bolagsstyrelse.  

 

Kommunfullmäktige beslutade att: 
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1. Styrelsen i moderbolaget AB Ronneby Helsobrunn får rätt att besluta om 

koncernbidrag och aktieägartillskott mellan bolagen ingående i den 

kommunala bolagskoncernen. 

2. Styrelsen i AB Ronneby Helsobrunn får delegera till styrelseordförande i 

bolaget att slutligt besluta om koncernbidragens och aktieägartillskottens 

flöden och storlek. 

3. Styrelserna i de kommunala aktiebolagen uppmanas att acceptera de 

flöden av koncernbidrag och aktieägartillskott som följer av det beslut som 

fattas av moderbolaget med slutlig justering av moderbolagets 

styrelseordförande.   

 

Bedömning 

För att beräkna koncernbidrag, utdelning och aktieägartillskott har 

bolagskoncernen tagit hjälp av extern konsult.  

Under januari har preliminära koncernbidrag, utdelning och aktieägartillskott 

beräknats. Under februari kommer definitiva belopp att beräknas, vilka 

kommer utgöra underlag för styrelseordförandens beslut om slutliga 

värdeöverföringar och de belopp som respektive bolag kommer att ta upp i 

sin årsredovisning och vinstdisposition. 

Preliminärt minskar bolagskoncernens beskattning från 4 114 tkr till 884 tkr 

genom föreslagna värdeöverföringar. För varje bolag blir värdeöverföringen 

densamma som den utdelning Ronneby kommun tagit upp i sin budget från 

respektive bolag. 

Koncernbidrag: 

 Ronnebyhus AB lämnar 15 386 tkr till Ronneby Miljöteknik Energi 

AB 

 AB Ronneby Helsobrunn lämnar 420 tkr till AB Ronneby 

Industrifastigheter 

 

Aktieägartillskott: 

 AB Ronneby Helsobrunn lämnar 14 686 tkr till Ronnebyhus AB 

 

Utdelning: 

 Ronneby Miljöteknik Energi AB lämnar 15 386 tkr till Ronneby 

Miljö och Teknik AB 
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 Ronneby Miljö och Teknik AB lämnar 16 386 tkr till AB Ronneby 

Helsobrunn 

 AB Ronneby Industrifastigheter lämnar 2 920 tkr till AB Ronneby 

Helsobrunn 

 AB Ronneby Helsobrunn lämnar 4 200 tkr till ägaren Ronneby 

kommun, dvs enligt Ronneby kommuns budget. 

 

Ovanstående koncernbidrag, utdelningar och aktieägartillskott tydliggörs i 

nedanstående tabell: 

 

 

 

Förslag till beslut 

Styrelsen i AB Ronneby Helsobrunn beslutar:  

 Att godkänna preliminära koncernbidrag i bokslut 2021 enligt förslag 

till värdeöverföringar 

 Att godkänna preliminära utdelningar i bokslut 2021 enligt förslag 

till värdeöverföringar 
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 Att godkänna preliminära aktieägartillskott i bokslut 2021 enligt 

förslag till värdeöverföringar 

 Att styrelseordförande får mandat att justera koncernbidrag, 

utdelningar och/eller aktieägartillskott med högst +/- 2,0 mkr per 

bolag. Utdelningen om 4 200 tkr till Ronneby kommun får dock inte 

ändras. 

 Att slutliga koncernbidrag, utdelningar och aktieägartillskott 

återrapporteras vid styrelsemöte i mars 2022. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag 

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att styrelsen bifaller detsamma.       

Beslut 

Styrelsen i AB Ronneby Helsobrunn beslutar:  

 Att godkänna preliminära koncernbidrag i bokslut 2021 enligt förslag 

till värdeöverföringar 

 Att godkänna preliminära utdelningar i bokslut 2021 enligt förslag 

till värdeöverföringar 

 Att godkänna preliminära aktieägartillskott i bokslut 2021 enligt 

förslag till värdeöverföringar 

 Att styrelseordförande får mandat att justera koncernbidrag, 

utdelningar och/eller aktieägartillskott med högst +/- 2,0 mkr per 

bolag. Utdelningen om 4 200 tkr till Ronneby kommun får dock inte 

ändras. 

 Att slutliga koncernbidrag, utdelningar och aktieägartillskott 

återrapporteras vid styrelsemöte i mars 2022. 

________________ 

Exp: 

VD ABRI, Dennis Roberteus 

VD Miljöteknik, Peter Berglin 

VD Ronnebyhus, Peter Persson 

VD Helsobrunnen, Carl-Martin Lanér 

AB Ronneby Helsobrunns styrelseordförande, Roger Fredriksson 
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§ 2 Dnr 2021-000013 040 


Beslut om värdeöverföringar i 2021 års bokslut 


 


Sammanfattning  


Ronneby kommunfullmäktige beslutade 2021-10-28 §242 att förtydliga 


hanteringen av beslut av koncernbidrag och aktieägartillskott inom Ronneby 


kommuns helägda bolagskoncern. 


I detta arbete jämställs utdelning med koncernbidrag. Det finns dock 


skillnader redovisningsmässigt och skattemässigt.  


Det bolag som ska lämna utdelning föreslår utdelningen i sin 


vinstdisposition. Det mottagande bolaget tar upp utdelningen som 


anteciperad, dvs tar upp i förväg, i sitt bokslut. Koncernbidrag och 


aktieägartillskott hanteras i bokslutet. 


Syftet är att använda de möjligheter som en aktiebolagskoncern ger för att 


skattebelastningen i koncernen inte ska vara större än om koncernens 


verksamheter bedrivits i ett enda bolag med möjlighet att bibehålla varje 


bolags egna kapital. 


Eftersom skatteberäkningarna behöver göras i samband med bokslut behöver 


beslutsprocessen för eventuella koncernbidrag och aktieägartillskott vara 


kort. Detta för att eventuella koncernbidrag och aktieägartillskott ska hinna 


beaktas i respektive bolags årsbokslut och i koncernbokslutet.  


 


I beslutsförslaget till kommunfullmäktige beskrivs följande process: 


 Att moderbolagets styrelse under januari beslutar om preliminära 


koncernbidrag och aktieägartillskott 


 Att styrelsens ordförande får mandat att justera preliminära 


koncernbidrag och aktieägartillskott med högst +/- 2,0 mkr per bolag 


så att respektive koncernbolag hinner beakta koncernbidrag och 


aktieägartillskott i sitt årsbokslut som beslutas i respektive 


bolagsstyrelse.  


 


Kommunfullmäktige beslutade att: 
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1. Styrelsen i moderbolaget AB Ronneby Helsobrunn får rätt att besluta om 


koncernbidrag och aktieägartillskott mellan bolagen ingående i den 


kommunala bolagskoncernen. 


2. Styrelsen i AB Ronneby Helsobrunn får delegera till styrelseordförande i 


bolaget att slutligt besluta om koncernbidragens och aktieägartillskottens 


flöden och storlek. 


3. Styrelserna i de kommunala aktiebolagen uppmanas att acceptera de 


flöden av koncernbidrag och aktieägartillskott som följer av det beslut som 


fattas av moderbolaget med slutlig justering av moderbolagets 


styrelseordförande.   


 


Bedömning 


För att beräkna koncernbidrag, utdelning och aktieägartillskott har 


bolagskoncernen tagit hjälp av extern konsult.  


Under januari har preliminära koncernbidrag, utdelning och aktieägartillskott 


beräknats. Under februari kommer definitiva belopp att beräknas, vilka 


kommer utgöra underlag för styrelseordförandens beslut om slutliga 


värdeöverföringar och de belopp som respektive bolag kommer att ta upp i 


sin årsredovisning och vinstdisposition. 


Preliminärt minskar bolagskoncernens beskattning från 4 114 tkr till 884 tkr 


genom föreslagna värdeöverföringar. För varje bolag blir värdeöverföringen 


densamma som den utdelning Ronneby kommun tagit upp i sin budget från 


respektive bolag. 


Koncernbidrag: 


 Ronnebyhus AB lämnar 15 386 tkr till Ronneby Miljöteknik Energi 


AB 


 AB Ronneby Helsobrunn lämnar 420 tkr till AB Ronneby 


Industrifastigheter 


 


Aktieägartillskott: 


 AB Ronneby Helsobrunn lämnar 14 686 tkr till Ronnebyhus AB 


 


Utdelning: 


 Ronneby Miljöteknik Energi AB lämnar 15 386 tkr till Ronneby 


Miljö och Teknik AB 







 


AB Ronneby Helsobrunn 


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 


3(4) 
2022-01-31  


 


  
 


 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 


     


 


 Ronneby Miljö och Teknik AB lämnar 16 386 tkr till AB Ronneby 


Helsobrunn 


 AB Ronneby Industrifastigheter lämnar 2 920 tkr till AB Ronneby 


Helsobrunn 


 AB Ronneby Helsobrunn lämnar 4 200 tkr till ägaren Ronneby 


kommun, dvs enligt Ronneby kommuns budget. 


 


Ovanstående koncernbidrag, utdelningar och aktieägartillskott tydliggörs i 


nedanstående tabell: 


 


 


 


Förslag till beslut 


Styrelsen i AB Ronneby Helsobrunn beslutar:  


 Att godkänna preliminära koncernbidrag i bokslut 2021 enligt förslag 


till värdeöverföringar 


 Att godkänna preliminära utdelningar i bokslut 2021 enligt förslag 


till värdeöverföringar 
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 Att godkänna preliminära aktieägartillskott i bokslut 2021 enligt 


förslag till värdeöverföringar 


 Att styrelseordförande får mandat att justera koncernbidrag, 


utdelningar och/eller aktieägartillskott med högst +/- 2,0 mkr per 


bolag. Utdelningen om 4 200 tkr till Ronneby kommun får dock inte 


ändras. 


 Att slutliga koncernbidrag, utdelningar och aktieägartillskott 


återrapporteras vid styrelsemöte i mars 2022. 


 


Propositionsordning 


Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag 


till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 


tjänsteförslaget och finner att styrelsen bifaller detsamma.       


Beslut 


Styrelsen i AB Ronneby Helsobrunn beslutar:  


 Att godkänna preliminära koncernbidrag i bokslut 2021 enligt förslag 


till värdeöverföringar 


 Att godkänna preliminära utdelningar i bokslut 2021 enligt förslag 


till värdeöverföringar 


 Att godkänna preliminära aktieägartillskott i bokslut 2021 enligt 


förslag till värdeöverföringar 


 Att styrelseordförande får mandat att justera koncernbidrag, 


utdelningar och/eller aktieägartillskott med högst +/- 2,0 mkr per 


bolag. Utdelningen om 4 200 tkr till Ronneby kommun får dock inte 


ändras. 


 Att slutliga koncernbidrag, utdelningar och aktieägartillskott 


återrapporteras vid styrelsemöte i mars 2022. 


________________ 


Exp: 


VD ABRI, Dennis Roberteus 


VD Miljöteknik, Peter Berglin 


VD Ronnebyhus, Peter Persson 


VD Helsobrunnen, Carl-Martin Lanér 


AB Ronneby Helsobrunns styrelseordförande, Roger Fredriksson 
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