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14 - Ökat underhåll inom bolagskoncernen Ökat 
underhåll inom bolagskoncernen 
Sedan 2018 är Hagforshem AB (Hhab) och Hagfors Energi AB (Heab) helägda 
dotterbolag till Hagfors Stadshus AB (Hsab) som i sin tur är helägd av Hagfors 
kommun. Syftet med skapandet av aktiebolagskonceren var att Hhab har stora 
skattemässiga underskottsavdrag samtidigt som Heab:s resultat innebar att bolaget 
skulle behöva betala inkomstskatt. Genom skapandet av aktiebolagskoncernen 
kan Heab via resultatöverföring komma åt de ”gamla” underskottsavdragen i 
Hhab givet att Heab fortsätter att leverera positiva resultat. Här finns dock en 
karenstid innebärande att Heab först under kalenderåret 2024 kan komma åt de 
”gamla” underskottsavdragen i Hhab. Samtidigt finansierar Heab, från första året, 
även de räntekostnader som uppstår i Hsab på grund av de lån kommunen gav 
bolaget i samband med att Hsab förvärvade Hhab och Heab. Utöver detta ges 
Heab möjlighet, från år ett, att täcka upp eventuellt nya underskott i Hhab 
innebärande att skulle Hhab redovisa negativt årsresultat före 
bokslutsdispositioner och skatt kan Heab reglera detta. 

 
Hhab har löpande underhållskostnader på i storleksordningen 3,5 miljoner kronor 
(mkr) årligen vilket bolaget idag klarar att genomföra utan att redovisa negativa 
resultat. Under 2020 definierade bolaget ett önskemål, vilket framställdes till 
moderbolagets styrelse, att under ett antal år behöva utöka underhållet för att 
skapa ett mer attraktivt bolag vilket i förlängningen skulle ge fler hyresgäster och 
större intäkter. Önskemålet innebar både ett bredare underhåll men också ett 
underhåll som bolaget inte kommer att kunna undvika såsom till exempel 
ytterligare takbyten inom området Gärdet. Resultatmässigt bedöms bolaget inte 
självt klara av detta utan stöd av Heab. I praktiken kan Hhab redovisa negativa 
resultat, planerade eller oplanerade, och Heab via koncernbidrag kan täcka upp 
för negativa resultat till nivån på Heabs årliga resultat, samt det fria egna kapitalet 
i Hhab, 20191231 ca 13,0 mkr, samt i Heab, 20191231 ca 54,3 mkr. 
 
Ett godkännande av ovanstående innebär att ursprungssyftet med 
aktiebolagskoncernen frångås varför beslut behöver inhämtas från Hagfors 
kommuns kommunfullmäktige. Dock försvinner inte möjligheten att komma åt de 
”gamla” underskottsavdragen i HHab däremot kommer detta att ske längre fram i 
framtiden. 
 
För att tillmötesgå önskemålet kan följande tidsaxel användas. 
Kommunfullmäktige godkänner att Hhab:s driftresultat kan vara negativt under 
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perioden 20210101-20241231 på grund av att man utökar underhållet men att 
AB-koncernens årsresultat skall vara åtminstone noll det vill säga att utökat 
underhåll inte får överstiga vad Heab bedöms kunna täcka upp efter avdrag för 
eventuella resultatöverföringar till moderbolaget. Därefter tar kommunfullmäktige 
årligen beslut om storlek för innevarande års extra underhåll. 
Kommunfullmäktige ger därefter Hsab:s styrelse i uppdrag att effektuera beslutet. 
Hsab:s styrelse ger i sin tur Hhab:s styrelse och VD i uppdrag att för erhållna 
beloppet detaljplanera och genomföra de utökade underhållsåtgärderna på 
detaljnivå. Redovisning av genomfört utökat underhåll skall redovisas till 
kommunfullmäktige senast mars månad efter aktuellt räkenskapsår.    
 
I praktiken innebär detta att Hhab under slutet av år 1 fastställer en budget för år 
2, på samma sätt som idag. Efter kommunfullmäktiges beslut år två genomför 
Hsab, snarast, ett styrelsemöte där ges Hhab, av styrelsen i Hsab, i uppdrag att 
genomföra underhållet vilket skall vara genomfört senast 31 december år 2. I 
samband med bokslutet för år 2, januari-februari år 3, genomförs de 
bokslutsdispositioner i aktiebolagskoncernen som krävs för att nå bästa möjliga 
inkomstskatteeffekt för år 2. Därefter slutredovisas i kommunfullmäktige de 
genomförda underhållsåtgärderna under mars månad år 3.   

Handlingar i ärendet 
Ekonomichef Jonas Nilssons skrivelse, 2021-02-08 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar tillåta beskrivet arbetssätt avseende utökat underhåll 
i Hagforshem AB, för perioden 20210101-20241231, under förutsättning att det 
bedöms att aktiebolagskoncernen har möjlighet att leverera åtminstone ett 
nollresultat för räkenskapsåret.  

Beslutet skickas till 
Ekonomienheten 
Tf. kommunchef Richard Bjöörn 
Kommunstyrelsens ordförande Jens Fischer 
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Ökat underhåll inom bolagskoncernen 
Sedan 2018 är Hagforshem AB (Hhab) och Hagfors Energi AB (Heab) helägda 
dotterbolag till Hagfors Stadshus AB (Hsab) som i sin tur är helägd av Hagfors 
kommun. Syftet med skapandet av aktiebolagskonceren var att Hhab har stora 
skattemässiga underskottsavdrag samtidigt som Heab:s resultat innebar att bolaget 
skulle behöva betala inkomstskatt. Genom skapandet av aktiebolagskoncernen 
kan Heab via resultatöverföring komma åt de ”gamla” underskottsavdragen i 
Hhab givet att Heab fortsätter att leverera positiva resultat. Här finns dock en 
karenstid innebärande att Heab först under kalenderåret 2024 kan komma åt de 
”gamla” underskottsavdragen i Hhab. Samtidigt finansierar Heab, från första året, 
även de räntekostnader som uppstår i Hsab på grund av de lån kommunen gav 
bolaget i samband med att Hsab förvärvade Hhab och Heab. Utöver detta ges 
Heab möjlighet, från år ett, att täcka upp eventuellt nya underskott i Hhab 
innebärande att skulle Hhab redovisa negativt årsresultat före 
bokslutsdispositioner och skatt kan Heab reglera detta. 
 
Hhab har löpande underhållskostnader på i storleksordningen 3,5 miljoner kronor 
(mkr) årligen vilket bolaget idag klarar att genomföra utan att redovisa negativa 
resultat. Under 2020 definierade bolaget ett önskemål, vilket framställdes till 
moderbolagets styrelse, att under ett antal år behöva utöka underhållet för att 
skapa ett mer attraktivt bolag vilket i förlängningen skulle ge fler hyresgäster och 
större intäkter. Önskemålet innebar både ett bredare underhåll men också ett 
underhåll som bolaget inte kommer att kunna undvika såsom till exempel 
ytterligare takbyten inom området Gärdet. Resultatmässigt bedöms bolaget inte 
självt klara av detta utan stöd av Heab. I praktiken kan Hhab redovisa negativa 
resultat, planerade eller oplanerade, och Heab via koncernbidrag kan täcka upp 
för negativa resultat till nivån på Heabs årliga resultat, samt det fria egna kapitalet 
i Hhab, 20191231 ca 13,0 mkr, samt i Heab, 20191231 ca 54,3 mkr. 
 
Ett godkännande av ovanstående innebär att ursprungssyftet med 
aktiebolagskoncernen frångås varför beslut behöver inhämtas från Hagfors 
kommuns kommunfullmäktige. Dock försvinner inte möjligheten att komma åt de 
”gamla” underskottsavdragen i HHab däremot kommer detta att ske längre fram i 
framtiden. 
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För att tillmötesgå önskemålet kan följande tidsaxel användas. 
Kommunfullmäktige godkänner att Hhab:s driftresultat kan vara negativt under 
perioden 20210101-20241231 på grund av att man utökar underhållet men att 
AB-koncernens årsresultat skall vara åtminstone noll det vill säga att utökat 
underhåll inte får överstiga vad Heab bedöms kunna täcka upp efter avdrag för 
eventuella resultatöverföringar till moderbolaget. Därefter tar kommunfullmäktige  
årligen beslut om storlek för innevarande års extra underhåll. 
Kommunfullmäktige ger därefter Hsab:s styrelse i uppdrag att effektuera beslutet. 
Hsab:s styrelse ger i sin tur Hhab:s styrelse och VD i uppdrag att för erhållna 
beloppet detaljplanera och genomföra de utökade underhållsåtgärderna på 
detaljnivå. Redovisning av genomfört utökat underhåll skall redovisas till 
kommunfullmäktige senast mars månad efter aktuellt räkenskapsår.    
 
I praktiken innebär detta att Hhab under slutet av år 1 fastställer en budget för år 
2, på samma sätt som idag. Efter kommunfullmäktiges beslut år två genomför 
Hsab, snarast, ett styrelsemöte där ges Hhab, av styrelsen i Hsab, i uppdrag att 
genomföra underhållet vilket skall vara genomfört senast 31 december år 2. I 
samband med bokslutet för år 2, januari-februari år 3, genomförs de 
bokslutsdispositioner i aktiebolagskoncernen som krävs för att nå bästa möjliga 
inkomstskatteeffekt för år 2. Därefter slutredovisas i kommunfullmäktige de 
genomförda underhållsåtgärderna under mars månad år 3.    

Handlingar i ärendet 
Ekonomichef Jonas Nilssons skrivelse, 2021-02-08 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar tillåta beskrivet arbetssätt avseende utökat underhåll 
i Hagforshem AB, för perioden 20210101-20241231, under förutsättning att det 
bedöms att aktiebolagskoncernen har möjlighet att leverera åtminstone ett 
nollresultat för räkenskapsåret.  

 
 
 
Jonas Nilsson 

  
 
 
  

ekonomichef    
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