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Förändring av fullmäktiges beslut den 21 januari 2016 § 5 

Ärendebeskrivning 
Ekonomichef Sara Jonsson och verkställande direktör för Ljusnarsbergs 
kommunlager AB Bo Wallströmer har inkommit med skrivelse daterad den 
10 mars 2016 rörande förändring av kommunfullmäktiges beslut den 
21 januari 2016 § 5 om försäljning av aktierna i Ljusnarsbergs kommunlager AB. 

I skrivelsen anges att under upprättanet av köpehandlingar och bokslut har det 
uppdagats att upplägget som kommunen och Koparbergs Bryggeri haft för att 
finansiera uppförandet av berörd lagerbyggnad inte varit helt korrekt ur 
skattesynvinkel. De skattemässiga avskrivningama som gjorts på bygganden har 
varit för höga varje år vilket innebär att Ljusnarsbergs kommunlager AB innehar en 
skatteskuld för taxeringsåren 2012-2015 med 2 489 850 kronor. Denna skatteskuld 
måste hanteras likvidmässigt. 

När ovanstående uppdagades önskade inte Kopparbergs Bryggeri köpa 
Ljusnarsbergs kommunlager AB utan enbart lagerbygganden. En försäljning av 
byggnaden skulle innebära att Kopparbergs Bryggeri reglerar kvarvarande skuld 
uppgående till 23 625 000 kronor och betalar den retroaktiva skatteskulden på 
2 489 850 kronor. 

Ekonomichef Sara Jonsson föredrar ärendet. 

Förslag 
Ekonomichef Sara Jonsson och verkställande direktör för Ljusnarsbergs 
kommunlager AB Bo Wallströmer föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige godkänna försäljningen av lagerbyggnaden, under 
förutsättning av lånet och skatteskulden regleras i samband med detta. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna försäljningen 
av lagerbyggnaden, under förutsättning av att lånet och skatteskulden regleras i 
samband med detta. 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

16 (39) 



1919]LJUSNARSBERGS 
WKOMMUN 

Dnr KS 6Q2s/261b-· 7-.J 
i 

Förändring av fullmäktiges beslut 2016-01-21 § 5 

Sida 1 av 2 

Kopparberg 2016-01-10 

Bakgrund 
Den 9 december 2015 beslutade kommunfullmäktige(§ 114) i samband med Budget 2016 och 
plan 2017-2018 att Ljusnarsbergs kommunlager AB ska avyttras under 2016. 
Ljusnarsbergs kommun bildade bolaget 22 april 2010 för ändamålet att uppföra och uthyra 
lagerutrymme med syfte att främja näringslivets utveckling i kommunen. En lagerbyggnad 
färdigställdes år 2011 och har sedan mars månad 2011 upplåtits till Kopparbergs bryggeri AB 
i enlighet med ett hyresavtal. Hyresavtalet löper som längst fem år. 

Enligt ett optionsavtal, punkt 3 .1 , har Kopparbergs bryggeri AB (köparen) en oåterkallelig rätt 
att köpa lagerbyggnaden innan hyresavtalet har löpt ut. Diskussioner har förts med köparen 
under hösten 2015. Undertecknade förespråkade en försäljning av bolaget för att förenkla för 
den kommunala administrationen. 

Företrädare för Kopparbergs bryggeri AB var välvilliga till att istället köpa hela bolaget. Den 
21 januari 2016 beslutade kommunfullmäktige att godkänna försäljningen av aktierna i 
Ljusnarsbergs kommunlager AB under förutsättning att finansieringen (lånet) reglerades i 
samband med detta. 

Nya omständigheter som uppdagats efter beslutet 
Under tiden köpehandlingar och bokslut upprättades uppdagades att upplägget som 
kommunen och bryggeriet haft för att finansiera uppförandet av lagerbyggnaden inte höll 
skattemässigt. I konstruktionen har företrädare och revisorer från kommunen och bryggeriet 
deltagit. Bolagets räkenskaper och skattedeklarationer har granskats vatje år i samband med 
bokslut sedan 2010. När försäljningen skulle ske konstaterades av parterna att de 
skattemässiga avskrivningarna som gjorts på byggnaden varit för höga vmje år. Detta innebär 
en sammanlagd skatteskuld med 2 489 850 kr för taxeringsåren 2012-2015 som måste 
hanteras likvidmässigt. 

När detta uppdagades ville bryggeriet inte längre köpa bolaget. Istället föreslås en försäljning 
av byggnaden genom att bryggeriet reglerar kvarvarande skuld uppgående till 23 625 000 kr 
och betalar den retroaktiva skatteskulden på 2 489 850 kr. 

Detta innebär att bryggeriet fortfarande står för kostnaderna för uppförandet av 
lagerbyggnaden. Kommunen gör ingen likvidmässig förlust på försäljningen. När byggnaden 
är såld ska lånet till kommunen regleras och skatteskulden betalas med hjälp av 
köpeskillingen. Sedan ska bolaget likvideras. Kommunens aktiekapital i bolaget är 50 000 kr. 
Den kvarstående likviden per 2016-03-10 är 1 203 042;83 kr. 
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I samtal med företrädare för bryggeriet finns ett samförstånd om att bryggeriet i slutänden ska 
stå för kostnaden för uppförandet och driften av byggnaden och att våra mellanhavanden inte 
ska drabba skattekollektivet. 

Förslag 

Undertecknade föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att 

godkänna försäljningen av lagerbyggnaden, under förutsättning att lånet och skatteskulden 
regleras i samband med detta. 
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