
 

 

 

Motion till Kommunfullmäktige i Eslöv 

Om upphandling från aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning 

Problemen med effekterna av stora koncerners hantering av skattefinansierad välfärd 

uppmärksammas gång på gång. Frågan är inte ny. År 2005 skrev riksdagen, efter dåvarande s-

regerings förslag, ett nytt kapitel i aktiebolagslagen. Detta kapitel 32 skapade en ny 

bolagsform: Aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsing (svb) som främst är tänkt 

för bolag inom vård, skola och omsorg.  

Vinstutdelningen är begränsad till ”1. ett belopp motsvarande räntan - beräknad som den 

statslåneränta som gällde vid föregående räkenskapsårs utgång med ett tillägg om en 

procentenhet - på det kapital som aktieägare vid föregående räkenskapsårs utgång har 

tillskjutit till bolaget som betalning för aktier, och 2. ett belopp, motsvarande vad som enligt 1 

har varit tillgängligt för värdeöverföring vid årsstämma under vart och ett av de föregående 

fem räkenskapsåren med avdrag för den värdeöverföring som har skett.” (citat 32 kap, 5§) 

Svb-bolag får enligt lagen inte säljas eller omvandlas till andra vinstfokuserade bolagsformer. 

Vid likvidation av bolaget tillfaller tillgångarna Arvsfonden om inte ett annat svb-bolag har 

angetts som mottagare. 

Lagen är avsedd att låta engagerade och kunniga entreprenörer genomföra sina idéer med 

deras bästa för ögonen som omfattas av verksamheten, i stället för att tvingas ha maximerad 

ekonomisk vinst som första prioritet. 

Bolagsformen har kritiserats av särintressen. Hösten 2009 ville en moderat riksdagsmotion 

avskaffa den. I själva verket utgör den en pragmatisk lösning för att återfå en välfärd i Sverige 

där vinsten inte måste gynna särintressen. Här delar kommunerna ett stort gemensamt ansvar 

genom att utnyttja sin makt som inköpare av varor och tjänster.   

Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi:  

ATT Eslövs kommun vid upphandling inom sektorerna vård, skola och omsorg skall ge 

särskilt akt på de offerter etc som lämnas av svb-bolag enligt 32 kap aktiebolagslagen. 
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