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Motion till Kommunfullmäktige Karlskoga 

Att utreda konsekvenserna aven avveckling av 
Karlskoga Kommunhus AB 

Bakgrund 

Under 2010 bildades en skatterättslig koncern i Karlskoga kommun i 
skatteplanerande syfte. Genom att aktivera det vilande bolaget 
Kommunhus AB kunde förluster i Hyresbostäder kvittas mot vinster i 
Karlskoga Energi & Miljö genom koncernbidrag, förutsatt att Kommunhus 
AB förvärvade samtliga aktier i båda bolagen. 

Då Fortum var delägare i Karlskoga Energi & Miljö genomfördes 
koncernbildningen i två steg. Kommunen förvärvade först 49 procent av 
aktierna för Karlskoga Energi & Miljö och därefter förvärvades samtliga 
aktier i Karlskoga Energi & Miljö samt Hyresbostäder till en kostnad av 890 
mkr för Karlskoga Energi & Miljö och 110 mkr för Hyresbostäder numera 
Karlskogahem AB .. 

Koncernbildningen finansierades genom externa lån om 600 mkr och 400 
mkr genom en kvittningsemission. Lånet på 600 mkr skulle täcka köpet av 
Fortums aktier med 440 mkr för Karlskoga Energi & Miljö och resterande 
160 mkr skulle användas för att förbättra kommunens likviditet och 
rörelsekapital. Dessutom ansågs kvittningsemissionen och försäljningen 
till marknadspris innebära stora ekonomiska vinster för kommunen. Värdet 
på denna konstruktion uppgick då till 37 miljoner kronor. 

Därefter har Kommunfullmäktige under 2015 beslutat att flytta 45 mkr från 
Kommunhus AB till kommunen för att undvika en obalans mellan 
räntederivaten och underliggande lån vilket påverkade resultatet positivt 
med närmare 13 mkr vid bokslut 2015. 

Således har Kommunhus AB nyttjat möjligheten att skatteplanera genom 
koncernbildningen. 

Kommunhus ABs roll som skatterättslig koncern måste ifrågasättas på 
grund av de allvarliga bristerna i ledning och styrning av bolaget som nu 
framkommit i granskningsrapporten från PWC inkommen 2017.12.20. 

http:2017.12.20


Formella beslut som ska finnas i Kommunhus AB, har inte tagits i bolaget. 

Ledningen för Kommunhus AB vet inte i vilket forum som beslut fattas. 

Den socialdemokratiska partiorganisationen anser sig ha makt att besluta i 

arbetarkommunen och inte i de forum som gäller enligt kommunallagen. 

Detta agerande stöds av förvaltningsledningen i syfte att dölja igångsatta 

processer för oppositionen. 


Den handling som visar vilket uppdrag som den socialdemokratiska 

partiorganisationen beslutat om blev sekretessbelagd. Något som därefter 

visade sig felaktigt och man släppte på sekretessen. Karlskoga Energi & 

Miljö, som berörts av den försäljningsprocess som går under 

benämningen "värdering", vilseleddes i processen. Kommunhus AB utgör 

idag en stor risk i kommunkoncernen och dess framtid behöver utredas. 


Ytterligare en faktor som föranleder ifrågasättande av den skatterättsliga 

koncernen är EUs regelverk kring statsstöd till kommunala bostäder i 

allmännyttan och risken att snedvrida konkurrensen mellan det offentliga 

och privata. 


Förslag 
Mot bakgrund av uppdagade brister behöver konsekvenserna aven 
nedläggning av Kommunhus AB snarast utredas. Vilka konsekvenser som 
en nedläggning får för koncernen och koncernens olika verksamheter 
samt vilka lösningar som kan vara aktuella med tanke på aktieägandet bör 
utredas grundligt. 

Yrkande 
Med anledning av ovanstående föreslår jag kommunfullmäktige besluta: 

att 	 snarast utreda konsekvenserna aven aweckling av 
Karlskoga Kommunhus AB som skatterättslig koncern 

Karlskoga den 25 januari 2018 


Pia Renman (M) 

Ledamot Kommunfullmäktige Karlskoga 



