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7. Frågan om kapitaltillskott till DF Kompetens AB 
 

Riksstyrelsen har kallat till en extrastämma för att behandla DF Kompetens begäran om 
kapitaltillskott. 

 

Bakgrund 
Vårt dotterbolag för att erbjuda vidareutbildningar för it-professionella, DF Kompetens AB, 

har en stark position på marknaden inom sina segment. Varumärket är respekterat –  
i till exempel mätningar som IDG:s utbildningsguide genomfört de senaste åren har bolaget 
en tätposition. 

 

Varje år genomförs cirka 150 utbildningsaktiviteter med över 3.000 kursdeltagare.  
DF Kompetens skapar och genomför aktiviteterna i samarbete med över 20 partnerföretag. 

 

Sedan många år tillbaka driver bolaget också en konferensanläggning med utbildnings-

lokaler. Detta har sitt ursprung i att det sammantaget blir lägre kostnader för lokaler per 
utbildning jämfört med att hyra hos externa konferensanläggningar. Över tid har också 
uthyrning av lokaler till externa kunder gett ett värdefullt tillskott. 

 

De senaste åren har marknaden för vidareutbildningar haft en svag utveckling, vilket 
påverkat utvecklingen för DF Kompetens. 

 
Under 2016 öppnades möjligheten att utöka ytan för konferensanläggningen med ytterligare 

ett våningsplan, som då också kunde inrymma kontor för DF Kompetens och föreningens 
kansli. Det innebar en rationalisering och effektivisering för hela koncernen. Under 2015 var 
också efterfrågan på lokaler från externa kunder mycket hög. Både riksstyrelsen och DF 
Kompetens styrelse beslutade då att utöka lokalerna. 

 
Efter lanseringen av de nya lokalerna har en rad problem med fastigheten i kombination 
med förändrad efterfrågan inneburit att budgeten för den delen av verksamheten inte har 
uppnåtts. Efter ett antal åtgärder från fastighetsägaren och ökad marknadsföring har 

beläggningsgraden ökat väsentligt under våren 2017. 

 
Efter tre år med negativa resultat genomgår DF Kompetens en omstrukturering och 

rationalisering. Bolaget har nu en ny styrelse och ny vd. Omstruktureringen omfattar både en 
omorganisation och en vidareutveckling av utbildningsformaten i riktning mot ökad 

virtualisering.  
 
Prognosen för 2017-2019 är stabil för både kärn- och lokalverksamheten. Enligt planen för 

omstruktureringen blir resultatet för 2018 positivt. Däremot innebär säsongsvariationer och 
kostnader i samband med omstruktureringen att bolaget behöver ett kapitaltillskott under 

2017 för att säkra framtiden. Kapitalbehovet är 3 milj kr. 
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Beslut 
Då frågan har behandlats i styrelserna för riksföreningen, DF Kompetens och 
Stockholmskretsen har två alternativ för att lösa kapitalfrågan vuxit fram. Bakgrunden till att 

Stockholmskretsen engagerat sig i frågan är att DF Kompetens har sitt ursprung i kretsen 
samt den positiva synergieffekten av en centralt belägen gemensam samlingsplats. 

 
Riksstyrelsen har därför kallat till en extrastämma för att behandla DF Kompetens 
begäran om kapitaltillskott, med tre möjliga alternativ: 

 

1. Riksföreningen tillför det kapital som behövs för att säkra bolagets framtid 
2. Stockholmskretsen får ta över bolagets aktier och tillföra nödvändigt kapital 
3. Bolaget avvecklas 

 
Riksstyrelsen förordar alternativ 1, med motiveringen att vidareutvecklingen av  

DF Kompetens är något som alla kretsar och avdelningar behöver vara delaktiga i. 
Kapitalbehovet under 2017 i bolaget bedöms inte motivera en förändrad struktur  

inom koncernen. 
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