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Ledare

Välkommen till

nr11
Se runt hörnet ...
Det är bara att inse: det går inte att planera och förutse allting. Men det är lärorikt 

att leta mönster i det som varit och viktigt att väga in många olika variabler när man 

tittar framåt och försöker se runt hörnet. Det är just det synsättet vi som revisions

byrå tillämpar efter bästa förmåga – och som gett namn till den här tidningen. Att 

sedan namnet i sig är lånat från Leif GW Perssons romanfigur kriminalkommissarie 

Johansson, som kunde se runt hörn, är en annan sak. 

I det här numret av Runt Hörnet kan du bland annat läsa om den nya lagen 

om framtidsfullmakt. Den innebär att du i närtid, medan du är ”vid dina 

sinnes fulla bruk”, kan bestämma vem eller vilka som ska ta hand om dina 

ekonomiska och personliga angelägenheter den dag i framtiden då du inte 

längre är kapabel till det själv. Med detta initiativ har var och en av oss fått  

en uppmaning av lagstiftaren att se lite runt hörnet. Beroende på hur  

familjeförhållandena ser ut, kan det i vissa fall vara till mycket stor nytta  

för den enskilde.

 Ett annat exempel på att se runt hörnet är artikeln om att du som ägare 

till aktiebolag kanske ska planera ditt löneuttag innan årsskiftet. Med rätt 

planering – och hjälp av din revisor – kan din skatt på framtida utdelningar 

sänkas från kanske 55 % till bara 20 %. Det är med andra ord rätt bra utdel-

ning på den tankemödan.

Att det här med att förutspå framtiden inte är helt enkelt är vi själva ett 

gott exempel på. När vi startade 1997, och var tre anställda, hade vi inte i 

vår vildaste fantasi kunnat tänka oss att vi skulle vara cirka 30 medarbetare 

lagom till 20-årskalaset. Vi är ödmjuka inför det faktum att vi inte kan förutse 

allt – men i det här fallet väldigt tacksamma!

HÄNDER I HALMSTAD: 

Positivt från näringslivet 
– och nytt mål för Halmstad

Det händer mycket i Halmstad. 

Infrastrukturen förbättras, bo

stadsbyggandet slår i taket och 

näringslivet går som tåget, sam

tidigt som nya företag tillkom

mer. När dessa positiva tecken 

nu dessutom fått sällskap av en 

långsiktig vision, skapas en stabil 

grogrund för optimism och fram

tida satsningar i vår kommun.

iktigt beslut för framtiden Halmstads ledning har tittat 
framåt och enats kring visionen att vi ska bli 150 000 invånare 
år 2050. Att växa så snabbt på ett hållbart sätt och med bibe-

hållen attraktivitet blir en utmaning. Nya bostäder, skolor, verksamhets-
områden och kommunikationsvägar måste fram i hög takt. Samtidigt 
beräknas 22 000 arbetstillfällen skapas i utvecklingens spår, vilket öppnar 
möjligheter för entreprenörer. Allt detta kräver nogsam planering, som 
dock underlättas av en relativt lång horisont.
 Konstant tryck efter mark En som dagligen bidrar till utveckling-
en är Karolina Davidsson, VD på kommunägda Halmstads Näringslivs 
AB. Karolina och hennes medarbetare jobbar för att underlätta för alla 
företag, både befintliga och de som vill etablera sig. Och de har fullt upp:
 – Vi har ett konstant tryck efter byggbar industrimark och jobbar hårt 

Händer i Halmstad (i urval): 

• Resecentrum etapp 2 invigs 9 december och knyter ihop stads- och regionbus-

sar med tåget, till glädje för alla pendlare. Dessutom har tågtrafiken Halmstad–

Nässjö utökats.

• Södra infarten för tung trafik har planerad byggstart nästa år. 

• Nya flygplatsterminalen blev en höjdare och BRA sätter in fler avgångar. 

• Nya Tiarpsallén underlättar transporterna till Flygstaden och västra Halmstad.

• Delar av Halmstads hamnområde har klimatanpassats (kajerna har höjts) vilket 

förbättrar servicen och säkerheten för kunderna.

• Stena Line vill åter etablera färjetrafik Halmstad–Grenå. Beslut inom kort.

• Högskolan bidrar ständigt till företagsamheten med sin inriktning mot entre-

prenörskap och genom att samverka med företag kring Elektronikcentrum och 

Hälsoteknikcentrum. 

• High Five inkubator underlättar framväxten av nya innovativa företag.  

Tre     namn att lägga på minnet: Dobus, 365 ID och Isovox.

• Hotelltävlingen på Österskans avgörs i början av 2018. Sedan väntar nästa 

cityprojekt: Tullkammarkajen.

• Eurostop har blivit Hallarna och den andra etappen av utbyggnaden är klar. 

• Lag-VM i bordtennis avgörs 29/4–6/5 2018 – med Halmstad som värd och i 

världens fokus.

V

Jan Carlsson

Karolina Davidsson

för att hitta lösningar, både i det korta och långa perspektivet. Därutöver 
satsar vi bland annat på affärscoaching och tillståndslotsen som hjälper 
företag i kontakten med våra förvaltningar. Och helhetsintrycket är att 
det är bra fart och framtidstro i Halmstad.
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SKATTENYHETER – VIKTIGT FÖR ÄGARE TILL AKTIEBOLAG:

Planera ditt löneuttag 
fram till årsskiftet
Så var det dags igen. Året går mot sitt slut och därmed har det blivit läge för ägare till ak

tiebolag att planera sitt löneuttag. För inkomståret 2017 gäller att du kan ha en inkomst 

på 452 100 kr utan att behöva betala statlig inkomstskatt (20–25 %). Detta utgör den så 

kallade brytpunkten. Notera också att högsta pensionsgrundande inkomst för inkomst år 

2017 uppgår till ca 496 000 kr. För lönedelar över det beloppet får en anställd alltså ingen 

valuta alls för de ca 31 % i sociala avgifter som arbetsgivaren betalar.

SKATTENYHETER – TUMMEN NER FÖR UTREDNINGSFÖRLAG:

Regeringen backar om försämrade 
3:12-regler efter hot om misstroende
Den 20 september 2017 lade regeringen fram sin höstbud

get för riksdagen. Under hot om misstroendeförklaring 

från en samlad opposition beslöt regeringen att, som nyli

gen aviserades, backa från sitt eget förslag om försämrade 

3:12regler.

 Detta besked är till stor glädje för alla småföretagare  

i Sverige, som driver sin verksamhet i aktiebolagsform.  

Genom att de får behålla sin morot kan de med glädje fort

sätta att bidra till tillväxt och sysselsättning landet runt.

ad innebär detta för dig som ägare till fåmansföretag?
Kontentan av regeringens helomvändning är att du även  
fortsättningsvis kommer att kunna:

• Ta utdelning till 20 % skatt – istället för de föreslagna 25 %. 

•  Beräkna utdelningsutrymmet som 50 % av din andel av lönesummorna  

– och inte efter en försämrad formel. 

• Ta utdelning enligt schablon (max ca 160 000 kr) från ett bolag  

– och enligt lönesummeregeln från ett annat bolag.

De tre punkterna som omnämns här ovan är några av de viktigaste.  
Men då det finns många och snåriga begränsningar från ovanstående,  
och beräkningar som måste göras, föreslår vi att du tar hjälp av din  
redovisningskonsult eller revisor så att allting blir rätt.

a hjälp med att räkna ut minsta lön Som ägare till ett aktie-
bolag med anställda, kan du under vissa omständigheter få en 
väsentlig utdelning med bara 20 % skatt om du själv tar ut en 

viss minsta lön – de så kallade 3:12-reglerna. Dessa regler är snåriga, så  
ta hjälp av din revisor med att räkna ut vilken minimilön du måste ha. 
 Gör rätt – sänk skatten till 20 % Optimal lön för 2017 baseras på 
ungefärlig vinst för bolaget, utdelningsbara medel och bolagets löne-

V

T summor. Mot den bakgrunden bedöms ägarens lön i förhållande till 
brytpunkten och 3:12-reglerna. Gör du rätt kan det finnas stora belopp 
att tjäna. Istället för att betala mer än 50 % skatt på tjänsteinkomst, kan 
du komma ner till 20 % skatt på aktieutdelning! 
 I dessa dagar när Paradisläckan och Panamadokumenten omtalas i 
media, är det vikigt att påpeka att reglerna är tänkta att fungera på det här 
sättet. Det är alltså inte fråga om aggressiv skatteplanering. 

3:12

20 
17
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”Vi vill inspirera 
Halmstadborna till att  
göra om i hemmet”

Bröderna LarsOlov, Stefan och Mikael Borslöv är färghandlare i andra generationen. 

De driver Halmstads Färghandels AB som består av Halmstads Färghus på Larsfrid och 

Inspiratören i Halmstad vid Flygstaden. Tillsammans med sina medarbetare erbjuder de 

produkter, inspiration och rådgivning inom färgsättning och design av husets ytor. Och 

den gemensamma ambitionen är högt ställd:

 – Vi vill vara det självklara valet för såväl yrkesfolk som konsumenter, säger Mikael 

Borslöv, yngst i brödraskaran och den som oftast skickas fram för att företräda bolaget.

almstad vann över Kalmar Med lite otur 
för Halmstads del kunde allting här nedan 
ha utspelats på östkusten istället. För så här 

var det. Karl-Olof  Borslöv var föreståndare för en 
färgaffär i Stockholm när han, påhejad av Alcro-äga-
ren Axel Alfort, erbjöds att överta en befintlig rörelse 
och driva färghandel i egen regi. Just då var två butiker 
till salu, en i Kalmar och en i Halmstad. Efter att ha 
besökt båda städerna med hustrun Sonja utföll valet 
i västkustens favör. Och 1960 övertog de Halmstads 
Färghandel på Storgatan 10, ett företag grundat 1902.
 Köpmannaparet Borslöv trivdes direkt och under 
de följande åren var det tillväxt som gällde. När 
butiken 1969 flyttade till större lokaler på Storgatan 25 

hade även familjen utökats då äldste sonen Lars-Olov 
fått sällskap av Stefan och Mikael.
 En visionär och föregångsman Karl-Olof  var 
en både aktad och aktiv profil i branschen. Han var 
bland annat med och startade Spektrumkedjan, ett 
samarbete mellan fristående färgbutiker. 
 Han såg även möjligheterna med en etablering 
utanför stadskärnan då han 1973 öppnade Halmstads 
Färghus i en före detta bilhall på Larsfrid. Butiken var 
vid starten en av landets största och mest moderna 
färghandlar. Med parkering utanför dörren och ytor 
för inspirerande exponering av produkterna, välkom-
nades initiativet av både hantverkare och hemmafixare.
 Affären i city utvecklades parallellt. En flytt till 

H

Lars-Olov, Mikael och Stefan Borslöv sätter färg på Halmstad
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Köpmansgatan 1991 gav rum för ett breddat sortiment – med allt från 
vinsatser och arbetsskor till tavelinramning och konstnärsmaterial.
 Påverkat hur det ser ut i Halmstad Under dessa år tog sönerna 
steget in i företaget. Lars-Olov och Mikael började efter gymnasiet, med-
an Stefan först jobbade som golvläggare innan knäna övertalade honom 
att bli färghandlare. Alla tre är skolade av Alcro vad gäller material och 
teknik, entreprenörsandan och passionen för färg och form hade de med 
sig hemifrån. 
 Tillsammans har de över tid haft en stark inverkan på hur det ser ut i 
Halmstad. Mikael:
 – Vår drivkraft och mission är att hjälpa människor att få ett vackert 
hem och bidra till trivsamma arbetsplatser och offentliga miljöer. Vi ska 
vara den inspirerande färgbutiken. 
 Inspiration blir allt viktigare Betoningen på inspiration förtydliga-
des 2002 då verksamheten i centrum renodlades. 
 – Allt som inte rörde färg, tapeter och golv åkte ut. Samtidigt ändra-
des namnet till Inspiratören i Halmstad. Det var det första steget mot den 
ordning som gäller idag. 
 Fler förändringar väntade. 2005 tog Mikael initiativ till en ny etable-
ring utanför city. Han hittade ett stycke mark intill nya Kustvägen, tog 
fram ritningar och kontaktade presumtiva grannar – aktörer som lockade 
kvalitetsmedvetna kunder utan att konkurrera med varandra. När han fått 
napp hos Ljudcenter och Comfort, åkte spaden i jorden.
 In i fastighetsbranschen Halmstads Färghandels AB lämnade 
centrum när den nya affärsfastigheten invid Flygstaden stod klar 2007.
 – Pappa hann se byggnaden ta form, men gick tyvärr bort före 
invigningen. Men det nya konceptet blev en succé. Både vi och kunderna 
trivdes från första stund.
 Framgången gav mersmak och 2009 påbörjades ett liknande projekt 
i Kungsbacka, intill Freeport. 2011 öppnade Inspiratören i Kungsbacka, 
med Kakelhuset och Sova som grannar. Tre år senare övertog Colorama 
färgbutiken, men fastigheten är ännu i brödernas ägo.

 Kvalitet lönar sig Med olika personligheter och styrkor komplette-
rar bröderna varandra väl, även i företagsfrågor. Lars-Olov är VD och 
ekonomiansvarig, Stefan ansvarar för yrkesförsäljningen på Halmstads 
Färghus och Mikael på Inspiratören, plus att han håller i marknadsföring-
en. Och de är eniga om hur företagets ska drivas.
 Kärnverksamheten är inriktad på produkter för golv, väggar och tak 
med en tydlig fokusering på kvalitet. 
 – Hade den billigaste färgen varit bra hade inte yrkesmålarna kommit  
hit till oss – för de vill ha bra grejer att jobba med. Samma sak gäller på 
tapeter och golv: man får vad man betalar för.
 Bra personal är A och O I butikerna erbjuds ett noga utvalt sor-
timent och tjänster som säkerställer ett bra resultat. Personalstyrkan är 
dimensionerad efter sommarhalvårets behov, detta för att kunna hålla en 
hög servicenivå året om. Och på tal om personalen så vill Mikael gärna 
framhålla en sak:
 – Utan bra personal hade vi inte lyckats!
 Butikerna öppnar för yrkesfolk kl 7 och säljer mer på morgonen än 
under vanlig affärstid. Att proffsmarknaden är viktig understryks av att 
den står för 65 % av försäljningen på färg och golv, och 50 % på tapetsi-
dan. Till detta bidrar även turbilen som levererar till målerier i Halmstad 
med omnejd i ett område avgränsat av Steninge, Hylte och Båstad.
 En titt runt hörnet Så vad är roligast? 
 Personligen är Mikael nöjd med att ha förverkligat sin affärshusidé, 
två gånger om. Två projekt som han drivit från grunden – från markan-
visning via ritningsbordet till byggnation och därifrån vidare till att hitta 
partners och att förvalta fastigheterna.
 Vad gäller färgaffärerna är det ingen tvekan:
 – Att vi kan inspirera och hjälpa både yrkesfolk och konsumenter, 
säger Mikael. 
 Och tittar man framåt väntar ingen kursändring.
 – Vi ska utveckla och vårda vår position genom att fortsätta göra det vi 
redan gör bra – men göra det lite bättre. 

Porträtt
Halmstads 
Färghandels AB



6

RUNT HÖRNETRUNT HÖRNET



7

RUNT HÖRNETRUNT HÖRNET

Baker Tilly  
Halmstad 20 år

Tiden går fort när man har roligt ...

I år är det 20 år sedan Jan Carlsson och Helena Wallenborg startade det som nu är Baker Tilly 

Halmstad. Det jubileet ville vi såklart fira ordentligt. Och det gjorde vi med en glittrig after work på 

Boom Boom Room i Halmstad med buffé, mingel, underhållning, fotboll på storbilds-tv (VM-kval 

Sverige–Italien 1–0) och ett stort gäng glada gäster som förgyllde vår kväll på alla sätt.

Tack alla ni som firade tillsammans med oss!
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Från halländsk natur- 
fotograf till världens  
äventyrsfotograf
Det var en gång en ung keyboardist som behövde en stämningsfull omslagsbild till 

en CDskiva. När han frågade en bekant fotograf om denne hade tid att ta några natur

bilder fick han ett nekande svar – men också löftet att få låna kameran och prova själv.

 Ett par år senare var musikern fotograf på heltid och åtta år senare publicerades 

hans första fotobok. Idag är han väletablerad både som fotograf, bildkonstnär, förfat

tare och föredragshållare – och därtill ständig medarbetare i Runt Hörnet. 

 Möt Patrik Leonardsson, som faktiskt också är en av Baker Tillys ”äldsta kunder”.

yntpop blev symfoniska klanger Redan 
när Patrik som barn strövade i naturen runt 
Åled och fiskade i Nissan, fascinerades han 

av ljusets skiftningar. Känslan skulle återkomma, men 
i tonåren tog musiken över. Det började med syntpop, 
som på den CD hans band gav ut 1992, och slutade 
med symfoniska sviter (tänk: Vangelis).
 – Typisk bildspelsmusik, säger Patrik idag med  
ett leende.
 Nåväl, CD:n behövde ett omslag, gärna med inslag 
av naturmotiv. Patriks hopp om att få hjälp av en foto-
graf  föll på tidsbrist. Däremot fick han låna en kamera 
plus några råd om fokus, bländare och slutartid – för 
att själv försöka fånga naturens mystik. Där och då 
hände något. 
 – Med kameran i hand fann jag det jag hade sökt i 
musiken. Att kunna skapa bilder. 
 Detta ska hädanefter bli min musik Patrik var 
klar med musiken. Synten ersattes av fotoutrustning 

och snart spenderades all ledig tid i naturen. Med 
kameran framför ögonen – och ljuset som ledstjärna.
 – Att fånga motivens själ och stämning i ett ljus 
som lyfter fram landskapet har alltid varit mitt motto.
 Detta var på den analoga tiden, så det gick åt 
många filmrullar. Med tiden byggde han upp ett 
halländskt bildarkiv, med både naturmotiv och miljöer 
från tätorterna. 
 Samtidigt började han leta fotouppdrag. Det första 
kom från Högskolan 1994 då han fick porträttera 
elever till utbildningskatalogen. Det passade honom: 
med sitt lugn är Patrik bra på att ta folk som inte är 
bekväma framför kameran.
 Startar firma och träffar revisor Vid 1990-talet 
mitt började han sälja in sin bildbyrå. Timingen var 
perfekt. Då, i desktop publishingens linda när allt skul-
le gå jättefort, var det en fördel att ha färdiga bilder. 
 Bland fotouppdragen kan nämnas Stora Enso i 
Hylte, som han fortfarande jobbar för. Ett annat var 

Patrik Leonardsson

S

Porträtt
Goldmine foto

Änglaljus i ekskogen, Hjörnered, Halland Skógafoss, Island, belyst med lampa under norrsken
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Halmstads kommuns miljöalmanacka, som för övrigt tillkom på  
Patriks initiativ.
 När han i den vevan startade eget och behövde en revisor, fick han 
tips om en viss Jan Carlsson, som han mött på Högskolan. De klickade 
direkt, och på den vägen är det ...
 Naturfotograf och författare 1998 valdes Patrik in i Naturfotogra-
ferna/N och året efter i bildgruppen PhotoNatura, två föreningar med 
höga kvalitetskrav. Med dessa erkännanden i ryggen började tankarna 
på en bok ta form. Patrik ville skildra sina strövtåg runt Halmstad, från 
kustband till inland. 
 Han visade sin idé för Lars-Otto Nilsson på Halmstad Tryckeri och 
Anna-Förlaget och fick grönt ljus. Så Patrik valde bilder och skrev själv en 
underfundig grundtext. Boken döptes till ”Avtryck”, utkom hösten 2000 
och gjorde succé. 
 Fler böcker om Halland Det saknades en bok om Halland – det 
tomrummet fyllde Patriks andra bok, som visar vårt avlånga landskap i all 
sin prakt. Lars-Otto bistod igen och ”Halland, landet innanför hallarna” 
utkom 2002. Ny succé.
 Tre år senare kom bok nr 3, ”Halländska öar”. Med kamera och kajak 
som arbetsredskap dokumenterade han Hallands ofta okända övärld. 
 – Jag ville visa att Hallands kustband är mer än bara sandstränder. 
 Patriks fjärde bok utkom 2009 och hade också anknytning till vatten. 
Här återvände han till den å som han lekte vid som barn och inspirerades 
av i sin musik. Boken följer ån från källan i närheten av Taberg till utlop-
pet i Halmstad och har den fyndiga titeln ”Nissan, en å från a till ö”. 
 Böcker ihop med andra Det har blivit fler böcker sedan dess. 2010 
kom ”Femtio härliga vandringar i Halland” med text av Micael Goth. När 
bokhandeln efterfrågade en guidebok svarade Patrik och Stefan Gustafs-
son med ”Strövtåg i Halland”, som kom 2014 och visar vägen till 200 
halländska sevärdheter. Samarbetet gav mersmak och resulterade våren 
2017 i ”Prins Bertils stig”, som skildrar den populära vandringsstigen.
 – Alla böckerna har tryckts i flera upplagor. Några av dem har även 
kommit i delvis nya utgåvor. Det är roligt.
 Patriks fina bilder förgyller även andra författares verk, bland annat i 
böcker om Frösakull, Kasernerna på Galgberget och St Olofs kapell. 
 Många järn i elden När Patrik inledde sin bana var fotouppdragen 

och arkivbilderna viktigast. Idag har böcker och tavlor tagit en större 
plats. Men han gillar variation och har fullt upp. Han fotograferar både 
för sig själv och andra, håller uppskattade föredrag och genomför 
workshops/fotovandringar då han delar med sig av sina tips. Han jobbar 
även med att förbereda utställningar, däribland en årlig sommarutställning 
på Särdals kvarn. Därtill är han aktiv i styrelsen för Naturfotograferna/N.
 Vad händer framåt? Patrik kan tyckas fullärd som fotograf, just där-
för välkomnar han utmaningar. På senare år har han tagit dykarcertifikat 
och börjat fotografera under vatten.
 – Det började under en semester i Egypten. Sedan dess har jag även 
dykt i Norge, på Island och nu senast på Maldiverna. Det är fantastiskt!
 Nya motiv, ibland långt borta, men alltid med naturens mystik i fokus. 
Patrik ser gärna ett bredare arbetsfält framöver. Från halländsk natur-
fotograf  till världens äventyrsfotograf  – det är en spännande resa han 
gör, syntaren från Åled.

Solfjäderkorall, Maldiverna Nyfiken son, Möllegård, Halland
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Jessica Herrlin
Auktoriserad revisor, delägare
Telefon 0708-21 97 56
jessica.herrlin@bakertilly.se

Stefan Svensson
Auktoriserad revisor, delägare
Telefon 0737-75 66 38
stefan.svensson@bakertilly.se

Eivor Carlén
Redovisningskonsult 
Telefon 0729-76 88 03 
eivor.carlen@bakertilly.se

Charlotte Falk
Auktoriserad revisor, delägare
Telefon 0703-35 61 36
charlotte.falk@bakertilly.se

Henrik Andersson
Auktoriserad revisor, delägare
Telefon 0709-80 00 44
henrik.andersson@bakertilly.se

i vänder oss framför allt till små och medelstora företag 
och personerna bakom dessa. I vårt tjänsteutbud ingår bl.a. 
revision, redovisning, skattekonsultationer och företagsöver-

låtelser. Som rådgivare vägleder vi kunderna så att de undviker misstag 
och får verktyg för utveckling. Därför är det viktigt för oss att vara väl 
förberedda – att titta runt hörnet och tolka tidens tecken. 
 Vi är en del av Baker Tilly Sverige, som har ett 60-tal kontor landet 
runt. De svenska byråerna ingår i sin tur i Baker Tilly International 
med verksamhet i 120 länder och ca 25 000 medarbetare totalt. 

* I januari 2018 får vi ytterligare två medarbetare. Då blir vi 29 st.

Det är vi som är  
Baker Tilly i Halmstad
Vår verksamhet startade 1997 och har efter hand 

utvecklats till att nu omfatta 29* medarbetare. Att tio 

av oss är delägare ser vi som en styrka då vi arbetar 

långsiktigt och med ett personligt engagemang som 

främsta kännetecken. 
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Ann-Mari Sjöö Ekström
Auktoriserad revisor, delägare
Telefon 0732-03 32 42
ann-mari.sjoo-ekstrom@bakertilly.se

Linda Sturesson
Auktoriserad revisor, delägare
Telefon 0709-63 20 69
linda.sturesson@bakertilly.se

Helena Wallenborg
Auktoriserad revisor, delägare
Telefon 0708-98 88 71
helena.wallenborg@bakertilly.se

Ausra Zvirgzdauskiene
Redovisningskonsult
Telefon 0729-76 88 06
ausra.zvirgzdauskiene@bakertilly.se

Helen Svensson
Auktoriserad revisor, delägare
Telefon 0706-77 64 32
helen.svensson@bakertilly.se

Dragan Cadjo
Revisor
Telefon 0708-22 05 77
dragan.cadjo@bakertilly.se

Marie Svensson
Redovisningskonsult
Telefon 0729-76 88 08
marie.svensson@bakertilly.se

Carola Unnerhed
Receptionist
Telefon 035-19 03 50
carola.unnerhed@bakertilly.se

Karl Karlsson
Revisor
Telefon 0729-76 88 13
karl.karlsson@bakertilly.se

Josefine Strömberg
Redovisningskonsult 
Telefon 0729-76 88 17
josefine.stromberg@bakertilly.se

Emil Ek
Redovisningskonsult
Telefon 0729-76 88 18
emil.ek@bakertilly.se

Amelie Johansson
Revisor
Telefon 0729-76 88 15
amelie.johansson@bakertilly.se

Peter Söderström
Auktoriserad revisor
Telefon 0706-92 69 34
peter.soderstrom@bakertilly.se

Mia Nilsson
Auktoriserad revisor
Föräldraledig
mia.nilsson@bakertilly.se

Sara Ericsson
Auktoriserad revisor
Telefon 0729-76 88 12
sara.ericsson@bakertilly.se

Anette Bexell Stenkvist
Redovisningskonsult
Tel 0731-40 99 45
anette.bexell-stenkvist@bakertilly.se

N
YA N STÄ L LD

B
I L D  K O M M

E
R

NY!



h
s
td

  
 t

ex
t:

 g
er

t-
åk

e 
ke

g
g

. 
fo

to
: 

pa
tr

ik
 l

eo
n

ar
d

ss
o

n
. 

tr
yc

k:
 p

ri
n

to
g

ra
fe

n

NYTT FRÅN BOLAGSVERKET:

Glöm inte att registrera  
verklig huvudman
Riksdagen har beslutat att 800 000 företag och föreningar ska anmäla verklig huvudman till Bolagsverket. 

Beslutet är en följd av ett nytt penningtvättsdirektiv inom EU som fastslår att alla medlemsländer måste ha 

ett register över verkliga huvudmän. 

 Och nu är det dags: Bolagsverkets tjänst där du kan anmäla verklig huvudman öppnades 1 november.

ed verklig huvudman menas den eller de personer 
som ytterst äger eller kontrollerar ett företag eller 
en förening. En verklig huvudman kan också vara 

den eller de personer som tjänar på att någon annan agerar åt dem.
 Till den grupp av företag och föreningar som måste anmäla 
verklig huvudman hör bland annat aktiebolag, bostadsrättsför-
eningar, ekonomiska föreningar, handelsbolag, kommanditbolag 
och ideella föreningar som har en eller flera verkliga huvudmän.
 Enskilda näringsidkare, börsnoterade aktiebolag, enkla bolag, 
dödsbon och konkursbon är undantagna från anmälningsplik-
ten. För ideella föreningar gäller speciella regler som gör att de 
endast undantagsvis omfattas av de nya föreskrifterna.
 

Enkel anmälan – och ett gott syfte Anmälan görs elektroniskt  
av behörig företrädare och skrivs under med mobilt BankID eller 
annan e-legitimation. Tjänsten kommer att vara gratis till och med 
1 februari 2018.
 Eftersom registrets syfte är att underlätta för exempelvis 
banker och finanspolisen att ta reda på vem eller vilka som står 
bakom ett företag, kommer Bolagsverket att utveckla tjänsten 
för att informationen i registret ska kunna bli sökbar. Förhopp-
ningen är att informationen om vem som är verklig huvudman 
ska bidra till att bekämpa penningtvätt och finansiering av 
terrorism.

ANGELÄGET OM PERSONLIGA ANGELÄGENHETER:

Framtidsfullmakt – att se  
runt hörnet i praktiken
Framtidsfullmakt är en ny fullmakt som stärker din rätt att själv bestämma vem som får fatta beslut åt  

dig senare i livet, om du själv inte längre kan. Lagen om framtidsfullmakt trädde i kraft 1 juli 2017 och är  

ett alternativ till godmanskap och förvaltarskap. Den ser ut som och fungerar som en vanlig fullmakt,  

men börjar gälla först när fullmaktshavaren bedömer det som nödvändigt.

ramtidsfullmakten är en fullmakt för en annan person 
att ha hand om fullmaktsgivarens personliga eller eko-
nomiska angelägenheter när denne inte längre är i stånd 

till detta själv. Det är fullmaktshavaren som ska bedöma om 
fullmakten har trätt i kraft, men fullmaktsgivaren kan villkora 
ikraftträdandet med en prövning i tingsrätt av hans eller hennes 
hälsotillstånd. Samtidigt ska fullmaktsgivarens närmaste familj 
och anhöriga informeras.
 Vem kan utses och hur går det till? Den som fyllt 18 
år och är kapabel att ta hand om sina egna angelägenheter 
kan upprätta en framtidsfullmakt – och även själv utses till 

fullmaktshavare. Den utsedde fullmaktshavaren kan vara en 
familjemedlem och det är också möjligt att utse flera personer 
som får fullmakt för olika frågor, exempelvis juridik, ekonomi 
och personliga angelägenheter. För att vara giltig ska framtids-
fullmakten vara skriftlig och bevittnad av två personer.
 Samtidigt införs vissa behörighetsregler för anhöriga till 
personer som inte längre kan sköta sin ekonomi. Det betyder att 
anhöriga får lov att betala räkningar och dylikt, något som i stor 
utsträckning redan har utförts men genom lagändringen skapas 
en rättslig ram.
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