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Abstract 
 
Bakgrund: I tidningsartiklar kan vi idag läsa rubriker som ”Stoppa plundringen” och ”De betalar 
’extraskatt’ via hyran”. En krönika i Göteborgsposten beskriver hur väldiga penningbelopp 
strömmar mellan kommunala företag och flera lokala tidningar har börjat uppmärksamma sina 
kommunala koncerners överföringar av vinster från kommunala bostads- och energiföretag. Vad 
är det då som upprör dessa journalister? Både Hyresgästföreningen och Boverket indikerar att det 
skattemässiga syftet med koncerninterna transaktioner inte längre är det primära för 
kommunerna. De menar att överföringarna används på ett otillbörligt sätt genom att större 
summor än vad som är lämpligt tas ut från de allmänna bostadsföretagen. 
 
Syfte: Syftet är att kartlägga ekonomiska överföringar mellan kommunala koncernföretag samt 
utvärdera om de är förenliga med den reglering som finns för redovisning på området. 
 
Avgränsning: En geografisk avgränsning kommer att göras genom att fallstudien omfattar 
Linköpings Stadshus koncern. En tidsmässig avgränsning kommer även att göras genom att 
fallstudien kommer att omfatta åren från och med koncernens start, 1997, till och med det senaste 
bokslutet, 2003. De ekonomiska transaktioner som kommer att vara aktuella för studien är 
koncernbidrag, aktieägartillskott samt utdelningar. Studien kommer även att behandla 
moderföretagets räntekostnader till kommunen för det reverslån som togs i samband med 
koncernbildningen. 
 
Genomförande: De data som samlats in är primärdata genom årsredovisningar, införskaffade från 
fallstudiens berörda företag. Vidare har detta kompletterats med primärdata från kvalitativa 
intervjuer med representanter från moderföretaget och kommunen, för att öka förståelsen runt 
problemet. 



 
Resultat: I och med att kommunerna främst använder konkurrens och resultatorientering som 
viktiga faktorer för att försöka efterlikna privata företag, överensstämmer inte de ändamål och 
syften som kommunen har med de transaktioner som görs, i den utsträckning som vore önskvärt. 
Det är även tydligt att det är risk att kommunala koncerner lägger upp strategier som handlar om 
att framför allt energiföretag töms på kapital. I studiens fallkoncern har Tekniska Verken inte fått 
tillbaka tillräckligt med aktieägartillskott under åren för att kunna jämföras med en 
skattebetalning. Därmed försämras helt klart dessa företags ställningar i jämförelse med om de 
skulle ha fått betala skatt. Regler som bostadsföretagen måste följa tillkom inte förrän 1999, vilket 
innebär att överträdelser innan dess inte heller är möjliga. Uppenbarligen utnyttjade koncernerna 
detta faktum, och den utdelning som har diskuterats i denna fallstudie är ett tydligt exempel på att 
kommunerna kanske inte i första hand prioriterar bostadsföretagets kunder. Viktigt att påpeka är 
att en sådan utdelning inte är olaglig.  
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Sammanfattning 
Abstract 
 
Background: In newspaper articles, we can nowadays read headlines as ”Stop the robbing!” and 
”They pay extra tax through rent”. A column in Göteborgsposten describes enormous amounts of 
money, pouring between municipal companies. Numerous of local newspapers have started to 
pay attention to their municipal companies and the transfer of profits from municipal housing 
enterprises and electric power companies. What are upsetting these journalists then? Both 
Hyresgästföreningen (The Swedish tenants’ association) and Boverket (The Swedish National 
Housing Board) indicate that the fiscal purpose of transactions within the group no longer is 
primary for municipalities. They allege that the transactions are improperly exploited by 
transferring inappropriate amounts of money from municipal housing enterprises. 
 
Purpose: The purpose of this thesis is to map transactions between municipal group companies 
and also evaluate if they are consistent with the accounting regulation in the domain. 
 
Delimitation: The case study will have a geographical delimitation by only including the group of 
Linköpings Stadshus. The study will only include the years during 1997-2003. The transactions 
that will be examined are group contributions, shareholders’ contribution and dividend. The case 
study will also process the interest expense of the parent company because of the promissory note 
loan that was raised from the municipality of Linköping in connection with the formation of the 
group. 
 
Realisation: In the form of a case study, the thesis was realised through the collection of annual 
reports, obtained from the companies concerned. These data was complemented through 
qualitative interviews with representatives from the parent company and the municipality. The 
complementation was made to increase the comprehension of the problems. 



 
Results: The municipality is primarily using competition and focus in result as important factors 
when trying to imitate private companies. This does not harmonize with the purpose of the 
municipal transactions. It is also clear that municipal groups may be composing strategies dealing 
with empty the subsidiary companies out on capital. This applies particularly to electric power 
companies. In the case study, compared to a payment of tax, Tekniska Verken has not recovered 
enough shareholders’ contribution. With that, these companies financial position is clearly 
deteriorating compared to if they would pay tax. Regulations of housing enterprises were not 
created until 1999. That means that violations of the regulations were not possible before that 
either. Obviously, the groups were using this opportunity, and the dividend that has been 
discussed in the case study, is a clear example of the municipality not giving priority to the clients 
of the housing enterprise. Though, it is important to point out the legality of a dividend of that 
kind.  
 

 
 

Nyckelord 
Keyword 
group contribution, shareholders' contribution, dividend, municipal groups, non-profit housing 
company 

 



Förord

Under hösten 2004 fi ck vi ett uppslag av Arne Fagerström som berörde 
kommunala koncerninterna transaktioner. Uppslaget ledde till ett intressant 
uppsatsämne och slutligen till denna uppsats. De kontakter vi stiftat och de 
upplevelser uppsatsprocessen gett oss under tiden har gjort skrivandet väl 
värt mödan.

Vi vill tacka vår handledare Arne Fagerström för kontinuerliga synpunkter 
samt för att ha bistått oss med idéer och förslag även under uppsatsproces-
sen. Vi vill även tacka de opponenter som har gett oss kloka åsikter och upp-
slag till hur vi hela tiden kan få vår uppsats att bli bättre. Detta har varit syn-
nerligen värdefullt för oss. Ett särskilt tack vill vi rikta till Arnold Wittgren 
för det engagemang, de råd och den information som vi har tagit emot.

Linköping, januari 2005

Anders Jonsson  Simon Lundh
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1 Inledning

I denna inledning presenteras en bakgrund till det ämne som uppsatsen be-
handlar med en efterföljande problematisering som sedan leder fram till en 
problemformulering. Syftet med studien tillsammans med gjorda avgräns-
ningar ger en struktur och klarare bild av hur uppsatsen är utformad.

1.1 Problembakgrund
I Hyresgästföreningens medlemstidning Vår Bostad kan vi läsa rubriker 
idag som ”Stoppa plundringen”1 och ”De betalar ’extraskatt’ via hyran”2. En 
krönika i Göteborgsposten beskriver hur väldiga penningbelopp strömmar 
mellan kommunala företag3 och fl era lokala tidningar har börjat uppmärk-
samma sina kommunala koncerners överföringar av vinster från kommunala 
bostads- och energiföretag. Vad är det då som upprör dessa journalister? För 
att reda ut det, ges nu först en grundläggande inblick i vad en kommunal 
koncern är och vad den egentligen syftar till. 

Kommunala företag ägnar sig åt en verksamhet som i grund och botten 
har fastställts av kommunfullmäktige. I kommunerna kan det fi nnas ett be-
hov av en organisation av dessa företag som på ett enklare sätt kan skapa en 
kontaktväg som är nödvändig mellan kommunens förtroendevalda ledning 
och de kommunägda företagen. Ett vanligt sätt som kommuner löser denna 
organisationsfråga på är att de samlar sina företag i en koncern. Koncernen 
innehåller då i regel ett moderföretag som äger kommunens övriga företag. 
Aktierna i moderföretaget ägs i sin tur av kommunen. Varje företag i kon-
cernen redovisas dels för sig och dels genom en gemensam koncernredovis-
ning.4

I och med bildandet av en kommunal koncern uppstår även möjligheten 
till koncernbidrag. (Reglerna för dessa presenteras mer ingående i kapitel 
3.1.2.) Möjligheten fi nns alltså att inom koncernen skattemässigt utjämna 
över- och underskott mellan företagen vilket innebär en lägre total skatte-
belastning. Denna skattebelastning dämpas genom att kapital fl yttas mel-
lan dotterföretagen. Meningen är att de dotterföretag som lämnar ifrån sig 
koncernbidrag erhåller en motsvarande summa i aktieägartillskott efter att 
bolagsskatten dragits ifrån.5

Avsikten med möjligheterna till att överföra ekonomiska medel mellan fö-
retag inom en koncern, är att företagen tillsammans inte skall behöva betala 
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mer i skatt än om de hade varit ett enda företag. Hur företag administrativt 
organiseras skall inte spela någon roll. Detta gäller när större företag med 
olika aff ärsområden eller geografi ska områden väljer mellan divisioner eller 
dotterföretag.6

För att förtydliga hur ekonomiska transaktioner kan ge skattemässiga ef-
fekter följer här ett exempel. Antag att ett dotterföretag lämnar ett kon-
cernbidrag med 100 miljoner kronor till sitt moderföretag. Dotterföretaget 
undviker då att betala inkomstskatt med 28 procent av koncernbidraget, 
vilket motsvarar 28 miljoner kronor av det till moderföretaget överförda 
koncernbidraget. Dotterföretaget får, efter att bolagsskatt har betalats, till-
baka 72 miljoner kronor i aktieägartillskott från moderföretaget. Moderfö-
retaget kan då hävda och ge skäl för att dotterföretaget vid det tillfället inte 
har gjort någon reell förlust. Hade dotterföretaget betalt skatt på summan 
så hade företagets nettovinst efter skatt blivit 72 miljoner kronor. De 28 
miljoner kronor som skulle ha betalts i bolagsskatt förvaltas nu istället av 
moderföretaget. Moderföretaget måste i sin tur, för att undvika skatt, ge de 
28 miljoner kronorna till ett eller fl era förlustbringande företag i form av 
koncernbidrag. Dessa företag betalar nämligen ingen bolagsskatt så länge 
förlusterna kvarstår.7

Syftet är alltså inte att dotterföretagen skall tömmas på kapital utan att 
reducera skatten för koncernen som helhet. Den ekonomiska ställningen 
för de vinstgenererande företagen får inte försämras i jämförelse med att de 
skulle få betala skatt.8

1.2 Problematisering
För närvarande råder i samhället en debatt kring huruvida de kommunala 
koncernföretagen arbetar utifrån ändamålen med koncernöverföringarna, 
som även kommunernas koncerner ofta har fastslagit i sina ägardirektiv. 
Både Hyresgästföreningen och Boverket indikerar att det skattemässiga syf-
tet inte längre är det primära för kommunerna. De menar att överföring-
arna används på ett otillbörligt sätt genom att större summor än vad som är 
lämpligt tas ut från de allmänna bostadsföretagen. Ett exempel är Göteborgs 
kommunkoncern Framtiden. Deras överföringar har utretts av hyresgästför-
eningen som konstaterade att det erhållna aktieägartillskottet ej motsvarade 
det utlovade.9 Dessa tveksamheter skulle kunna bero på att de befi ntliga 
redovisningsrekommendationerna inte ger tillräcklig vägledning och att lag-
stiftningen även kan vara något lös i sina konturer.10
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I ägardirektiv och i bolagsordningen för moderföretaget i kommunala 
koncerner beskrivs ändamålet för koncernens verksamhet. Här ges riktlin-
jerna för koncernen, dessa principer skall vara vägledande för alla företag 
och hur koncernbidrag och liknande överföringar ska användas. Att dessa 
är väl skrivna och tydliga vad gäller överföringar och kommunalrättsliga 
principer, är grundläggande för att koncernföretagen skall ha tydliga grund-
regler och direktiv att arbeta utifrån. I fl era fall pekas det på att kommunala 
koncerner i praktiken inte följer bolagsordningen och ägardirektiven i detta 
avseende.11

De bestämmelser som fi nns reglerade i lagar och rekommendationer för 
överföringar från och till allmännyttiga bostadsföretag har under årens lopp 
ändrat utseende. Stopplagen12 reglerade dessa bestämmelser under åren 
1999 till 2003. År 2002 tillkom dessutom en till lag som kallas Allbo-
lagen13, denna lag kommer från och med 2004 vara den lag som reglerar 
allmänna bostadsföretag. De två lagarna skiljer sig åt genom olika krav på 
överföringar vilket kan orsaka förvirring. Stopplagen hade en något öpp-
nare inställning till utdelning vilket visar sig då utdelningar får ske från 
grundkapitalet. Utdelningsstorleken är dock reglerad till att högsta tillåtna 
utdelning ej får överstiga skälig avkastning på grundkapitalet. Det skäliga 
avkastningskravet för allmännyttiga bostadsföretag var under perioden ja-
nuari-juni 2003 7.5 procent. I Allbolagen är det endast årets resultat som 
får delas ut. Detta innebär att utdelning ej får ske om resultatet är negativt. 
Den maximala utdelningen som får ske från allmännyttiga bostadsföretag, 
enligt Allbolagens bestämmelser, får högst motsvara den genomsnittliga 
statslåneräntan under det föregående räkenskapsåret med ett tillägg av en 
procentenhet.14

Stopplagen och Allbolagen har olika uppfattningar i de fall överföring-
arna skulle överstiga det enligt lag bestämda maximibeloppet. Det fi nns 
inga uttalade sanktioner i Allbolagen i de fall som kommunala bostads-
företag eventuellt skulle överstiga beloppet för tillåten utdelning. Stopp-
lagen hade däremot en sådan sanktion inskriven. Sanktionen skulle då 
ske med en minskning av statsbidraget motsvarande 50 procent av det 
belopp som utdelningen översteg den skäliga utdelningen. Allbolagens 
frånvarande sanktionssystem är alltså problematiskt. Ett exempel på det är 
att om överföringar som överstiger gällande regler orsakade av ett beslut 
från det kommunala koncernföretagets styrelse, går det ej att överklaga 
beslutet.15
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Om inte dessa problem klargörs, kan kommunala koncernredovisningar 
komma att försvåra för allmänheten att tillgodogöra sig information om 
kommunens förehavanden. Om det kan bringas klarhet i, om och hur kom-
munala koncerner fl yttar ekonomiska medel från exempelvis bostadsföretag 
eller energiföretag, kan förhoppningsvis allmänheten med hjälp av detta för-
tydligande i framtiden komma att få en klarare och bättre lagstiftning. Det 
skulle då därefter också kunna utredas vilka sanktioner som behövs för att 
kommunerna skall följa denna reglering.

1.3 Problemformulering
Utifrån problematiseringen ovan kan nu ett forskningsfrågor ta form. Föl-
jande frågor ligger till grund för denna studie.

• Hur väl stämmer företagens ägardirektiv, bolagsordning och redovis-
ningsprinciper överens med de rent praktiskt realiserade överföring-
arna?

Denna frågeställning kräver att det utreds vilket syfte företagen har med de 
aktuella överföringarna samt att detta ställs mot hur de faktiskt genomförda 
överföringarna tolkas.

• Hur ser överföringar mellan moderföretag och dotterföretag ut?

För att kunna besvara denna frågeställning måste det först kartläggas vilka 
överföringar som görs mellan företagen. Det är även viktigt att klarlägga 
från vilka företag som koncernen tar medel och till vilka företag som kon-
cernen skjuter till medel.

• Överträder en koncern några lagar, och i så fall vilka, då de fl yttar 
medel från och till kommunala företag?

Den största risken för att koncernen bryter mot någon lag är troligen att 
den på något sätt överskrider den gällande gränsen för utdelning från ett 
allmännyttigt bostadsföretag. För att då svara på frågan krävs att de gjorda 
överföringarna ställs mot gällande lagstiftning.
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1.4 Syfte
Syftet är att kartlägga ekonomiska överföringar mellan kommunala kon-
cernföretag samt utvärdera om de är förenliga med den reglering som fi nns 
för redovisning på området.

1.5 Avgränsning
Den konkreta undersökningen kommer att genomföras genom en fallstudi-
emetod. En geografi sk avgränsning kommer att göras genom att fallstudien 
omfattar Linköpings Stadshus koncern. Undersökningen kommer endast 
att inkludera moderföretaget Linköpings Stadshus AB samt de sex dotter-
företagen. Dessa dotterföretag är följande. AB Stångåstaden, Tekniska Ver-
ken i Linköping AB, Linköpings Kommunala Fastigheter AB, Sankt Kors 
Fastighets AB, Bryggaregården AB samt Linköping Konsert & Kongress 
AB. Denna avgränsning görs för att överföringar mellan dessa företag är ett 
tillräckligt omfattande fall för att de specifi cerade frågeställningarna skall 
kunna besvaras. Konsekvensen av att studien avgränsas till en fallstudie är 
att resultatet inte i statistisk mening kan generaliseras till att gälla för en 
population. Emellertid kan de generaliseras till att skapa teorier, se mönster 
samt att utnyttja tidigare teorier som en referenspunkt mot vilken de empi-
riska resultaten kan jämföras16.

En tidsmässig avgränsning kommer även att göras genom att fallstudien 
kommer att omfatta åren från och med koncernens start till och med det se-
naste bokslutet. I och med att Linköpings Stadshus AB startades i december 
1996 blir då det första året 1997 och det sista 2003. 

De ekonomiska transaktioner som kommer att vara aktuella för studien 
är koncernbidrag, aktieägartillskott samt utdelningar. Det fi nns även andra 
sätt som kommunala företag kan använda för att fl ytta kapital. En avgräns-
ning till de ovanstående tre transaktionssätten är då nödvändig för att kunna 
hålla studien inom rimliga ramar. Följden av denna avgränsning blir att re-
sultat, analys och slutsatser innehållsmässigt endast kan behandla just dessa 
överföringsformer (koncernbidrag, aktieägartillskott och utdelningar).

Studien kommer visserligen att behandla moderföretagets räntekostnader 
till kommunen för det reverslån som togs i samband med koncernbildning-
en, dessa räntekostnader är dock en angränsande beståndsdel i ämnet och 
behandlas i undersökningen som en förklarande faktor till överföringarna i 
koncernen snarare än en ren överföring inom koncernen.
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Noter
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2 Metod

Nedan kommer den metod som ligger grund för studien att diskuteras. 
Först introduceras det vetenskapliga förhållningssättet och studiens ansats 
beskrivs. Efter detta behandlas det mer praktiska tillvägagångssättet.

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt och ansats
Det fi nns olika vetenskapliga traditioner som har olika fi losofi ska bakgrun-
der. För att göra alla dessa traditioner fullständig rättvisa krävs en grundli-
gare beskrivning än vad som skulle kunna göras i denna metodbeskrivning. 
Positivism, hermeneutik och fenomenologi är bland annat sådana veten-
skapliga traditioner som beskrivs i metodlitteratur. 

Att beskriva några av dessa stora fi losofi ska traditioner i denna kortfattade 
form är inte lätt och det fi nns stora risker att de feltolkas av läsaren. Att be-
skriva det egna vetenskapliga fi losofi ska förhållningssättet är om möjligt ännu 
svårare. När dessa forskningsfi losofi er beskrivs, skildras även olika livsfi losofi er, 
hur verkligheten uppfattas och det egna medvetandet. Dessa uppfattningar om 
vetenskapen och verkligheten kan också vara något som växer fram under livet 
och kan säkerligen även förändras under vår livstid. Därför kommer vi heller 
inte göra något ställningstagande som kan betraktas som defi nitivt. Viktigt att 
poängtera är dock att våra personliga förhållningssätt påverkar, medvetet eller 
omedvetet genomförandet och resultatet av denna uppsats.

När ett forskningsprojekt befi nner sig i planeringsstadiet berör valet av 
forskningsansats, i hög grad, uppfattningar om relationer mellan teori och 
empiri. Två metodansatser nämns ofta i samband med valet av angreppssätt, 
den induktiva och den deduktiva. Det förekommer även varianter på dessa 
ansatser. Dessa benämns bland annat som hypotetisktdeduktiv metod och 
abduktiv metod.

Om en induktiv ansats används försöker ett visst problem förstås, för att 
sedan kunna skapa en teori. Här följer teori data till skillnad från den de-
duktiva ansatsen där data följer teori. Forskning med en induktiv ansats pas-
sar vid mer djupgående undersökningar av små populatio ner. Detta innebär 
att det inte ges samma möjligheter att göra generaliseringar över en viss 
popu lation. Kritikerna till den deduktiva ansatsen menar att den deduktiva 
ansatsen ser människor som rationellt tänkande objekt utan att ta hänsyn till 
hur de formas av sin omgivning.1



8

Koncerninterna Transaktioner i Kommunala Företagskoncerner

Inom vetenskapsteorin får den induktiva ansatsen kritik för att teorin i 
princip inte innehåller något annat än vad som redan fi nns i det empiriska 
materialet. Vidare ingår redan i och med att ett urval görs och vissa fenomen 
undersöks, något slags teoretiskt ställningstagande. Att vara förutsättnings-
lös är därmed omöjligt.2

Det deduktiva tankesättet innebär att empiriska observationer görs, med 
utgångspunkt från teorier3. Forskaren utgår från en hypotes som sedan prö-
vas enligt en förutbestämd teori. För att undersökningen ska vila på veten-
skaplig grund är det viktigt att forskaren ställer sig opartisk till det som skall 
undersökas och därmed inte låter sig påverkas av undersökningsobjektet. 
Den bestämda hypotesen prövas genom ett experiment eller en empirisk 
studie, där resultatet avgör om teorin skall förkastas eller erkännas. Om nöd-
vändigt kan forskaren också revidera sin hypotes för att därefter pröva teorin 
på nytt.4

Den hypotetisktdeduktiva metoden skulle kunna beskrivas som en kombi-
nation av induktion och deduktion. Här dras, med en deduktiv slutledning, 
slutsatser om verkligheten som sedan kan utsättas för empiriska prövningar. 
Därmed förenas logik med empiri.5 Hypotetisktdeduktiv metod associeras 
ofta med kvantitativa tillvägagångssätt som exempelvis enkätundersökning-
ar6.

Abduktion har en viss likhet med induktion och är ett sätt att dra slutsat-
ser om vad som har orsakat en situation. Forskaren står inför en eff ekt och 
söker orsaksfaktorer utan att direkt kunna påverka dem. Ett bra exempel 
inom medicinen är vid sjukdomsdiagnostik. Här kan då ett symptom ha 
många olika orsaker. Hög vilopuls kan exempelvis bero på hjärtfel, anemi, 
struma och så vidare.7

En abduktiv ansats inleds med att empiriskt induktiva mönster eller yt-
strukturer påträff as, el ler snarare visar sig genom tolkning, i ett enskilt fall. 
Genom användning av befi ntlig kunskap och referensramar försöker fors-
karen sedan fi nna teoretiska mönster eller djupstrukturer som, om de är 
giltiga, skulle begripliggöra de problem som påträff ats.8

Denna studie berör ett inledande problem som innebär att kostnader har 
skjutit i höjden för kommuners medlemmar vad gäller lägenhetshyror och 
elpriser. Därmed bör orsaksfaktorer till detta symptom fi nnas. Kommunala 
företagskoncerners kritiserade koncerninterna kapitaltranskaktioner kan 
vara en orsak till dessa symptom. Genom befi ntlig kunskap och befi ntlig 
teori och referensramar leder sedan denna studie till att fi nna teoretiska 
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mönster som kan begripliggöra problemet med att kommunala koncerner 
inte arbetar utifrån ändamålen med koncernöverföringarna. En abduktiv 
metodansats ligger alltså till grund för denna uppsats.

2.2 Metodik
Det fi nns fl era olika strategier att välja mellan när en forskningsprocess in-
leds. Det kan handla om experiment, Survey-undersökning, eller fallstudie.9

En strategi kan beskrivas som den generella plan som används för att uppnå 
ett visst syfte. Vid en vetenskaplig undersökning avslöjar strategin också hur 
forskarna gått tillväga för att genomföra sin studie, det vill säga hur fråge-
ställningarna skall kunna besvaras.10

Denna studie kommer att genomföras med fallstudie som strategi. Det-
ta innebär att en undersökning utförs på en avgränsad grupp. Ett fall för 
studien kan exempelvis vara en individ, en grupp eller en organisation.11 I 
denna studie består fallet av Linköpings stadshus koncern som inkluderar 
moderföretaget plus sex stycken dotterföretag. Dotterföretagen i sin tur har 
egna dotterföretag. Dessa dotterföretag och deras kapitaltransaktioner in-
kluderas i de undersökta företagens koncernredovisningar och därmed in-
kluderas inte dotterdotterföretagens specifi ka transaktioner i fallstudien. 

En fallstudie är en utveckling av detaljerad intensiv kunskap, om ett eller 
ett fåtal liknande fall. Strategin anses passa bra för att erhålla en djupare för-
ståelse av forskningsområdet. Strategin kan dessutom bidra till att besvara 
hur ett visst fenomen uppstår, samt vad som händer och varför.12

En forskare väljer fallstudiemetoden för att skaff a sig djupgående insikter 
om en viss situation och hur de inblandande tolkar denna. Fokus ligger på 
forskningsprocessen snarare än på forskningsresultatet, på kontext snarare 
än på specifi ka variabler och på att upptäcka snarare än att bevisa. Med 
hjälp av fallstudier kan en teori både utvecklas och prövas, urvalet av under-
sökningsenheter kan göras på olika sätt och både kvalitativ och kvantitativ 
information kan användas.13

En fallstudie kan göras med ett enda fall samt med multipla fall. Enkla 
fall används bland annat när fallet representerar ett avgörande test av exis-
terande teori eller när fallet är ovanligt eller unikt. Multipla fall studeras var 
för sig och i analysen dras slutsatser om samband mellan fallen. Att göra en 
multipel fallstudie kan vara ekonomiskt kostsammare och kräva mer resur-
ser och tid.14 Därmed kommer denna studie endast behandla ett enkelt fall.

En svårighet med fallstudier är att det kan vara komplicerat att veta hur 
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avgränsningarna skall göras. Vad hör egentligen till ledningen i en organisa-
tion?15 En annan begränsning med att göra en fallstudie är att en sådan stu-
die kan ta lång tid och vara kostsam i förhållande till det resultat som erhålls. 
Den kan också uppfattas som överförenklande eller innehålla överdrivna 
faktorer i en situation. Läsaren kan då dra felaktiga slutsatser och riskerar att 
få uppfattningen att fallstudien är en redogörelse för helheten. Studien kan 
också vara begränsad av forskarens egen subjektivitet och sensibilitet.16

Fallstudiemetoden är mycket vanlig när det gäller undersökningar av so-
ciala delsystem, institutioner och organisationer17. Fallstudien är särskilt in-
tressant att använda sig av när en rik förståelse av innehållet vill erhållas i 
forskningen och i den aktuella processen, därför används den i denna upp-
sats.

2.3 Datainsamlingsmetod
För att beskriva de data och de datainsamlingsmetoder som använts i stu-
dien, måste det först beskrivas vad en kvantitativ och en kvalitativ under-
sökning är. Nedan defi nieras detta med en följande redogörelse för den hur 
relationen mellan dessa undersökningsformer ter sig i denna studie.

2.3.1 Kvantitativ och Kvalitativ undersökning
Lundahl och Skärvad skiljer mellan två undersökningsformer, kvalitativa 
och kvantitativa undersökningar18. Vilket alternativ eller kombination av 
dem som bör väljas kan bero på förhållandet till vilket tillvägagångssätt som 
används, till problemställningen, till syftet och till de egna förutsättning-
arna.19

Undersökningar som är kvantitativa kännetecknas av att den numeriska 
relationen mellan två eller fl era mätbara egenskaper undersöks20. Kvantitati-
va studier i samhällsvetenskap associeras bland annat till massdataundersök-
ningar, experimentstudier inom exempelvis psykologin, givetvis även forsk-
ning inom företagsekonomi, nationalekonomi och ekonomisk historia21. 
Undersökningar som är kvalitativa karakteriseras genom att dess slutsatser 
grundas på attityder, värderingar och föreställningar22. Kvalitativa metoder 
är ursprungligen ett samlingsnamn för ett angreppssätt vars gemensamma 
egenskap är att de inte är en kvantitativ metod23. Exempel på kvalitativ me-
tod är djupintervjuer, deltagande observation och fältstudier.

En kombination av dessa två undersökningsmetoder kan vara att föredra 
eftersom de svagheter som kan kopplas till den kvantitativa metoden kan 
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uppvägas av starka sidor hos den kvalitativa metoden. Detta kallas med ett 
annat ord för metodtriangulering. Metodtriangulering kan anpassas genom 
fyra olika strategier. 24

• Kvalitativa undersökningar som används för förberedelse till kvantita-
tiva.

• Kvalitativa undersökningar som uppföljning till kvantitativa.
• Parallell användning av kvalitativa och kvantitativa undersökningar 

både vid insamling av data och analys av data.
• Kvalitativt insamlad data som kvantifi eras under analysen.

Genom att utföra en kvalitativ analys av en kvantitativt utförd undersök-
ning, kombineras de två undersökningsformerna i denna studie. Uppsatsen 
har till största del formen av en kvalitativ undersökning. Därför måste det 
även påpekas att en grundlig kvantitativ undersökning ligger till grund för 
denna. Denna kvantitativa undersökning kommer till uttryck i uppsatsen i 
form av de tabeller som ligger i bilaga 2.

2.3.2 Primär- och Sekundärdata
Vid datainsamling är det vanligt att två typer av data berörs, dessa är primär- 
och sekundärdata. Primärdata innebär material som forskaren själv insamlat 
genom en eller ett antal olika datainsamlingsmetoder såsom enkätundersök-
ning eller personlig intervju.25

Sekundärdata är redan befi ntlig data som forskaren använder till att få en 
bakgrundsbild, öka förståelse, analysera och att kunna tolka utifrån26. Se-
kundärdata kan i sig delas upp i olika typer, processdata som kommer från 
aktiviteter i samhället som artiklar, debatter och privata brev. Bokföringsdata 
är en annan som bland annat fi nns i företagsredovisningar, off entliga register 
med mera. En tredje typ av sekundärdata är forskningsdata som är tidigare 
insamlat material av andra forskare. Sekundärdata är bra på det sättet att 
den sparar tid och pengar. Risken med sekundärdata är dock att materialet 
inte är relevant för den egna problemställningen på grund av att det inte är 
insamlat på rätt sätt eller att det är inaktuellt27.

Denna studie grundar sig på primärdata. Inhämtandet av primärdata har 
genomförts genom att en kontakt har tagits med samtliga företag inom kon-
cernen för att på så sätt samla alla årsredovisningar från år 1996 till och med 
år 2003. Sedan har relevant information sorterats och tillämpats i tabeller 
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för att på så sätt användas som grund till den empiriska undersökningen. 
Denna primärdata har sedan även kompletterats genom möten med Ekono-
michefen för Stångåstaden AB, som även är ansvarig för Linköpings Stads-
hus koncernredovisning. Det har även tagits kontakt med Linköpings kom-
munledningskontor för att på så sätt stärka att rätt information har hämtats 
från årsredovisningarna.

Tidigare beskrevs Halvorsens refl ektioner angående sekundärdata, där han 
argumenterar för att bokföringsdata i företagsredovisningar är en typ av se-
kundärdata. I denna studie hävdas dock att, eftersom årsredovisningarna 
är reviderade och undertecknade av styrelsen i företaget samt fastställd på 
bolagsstämman, skall detta betraktas som primärdata. Vidare kompletteras 
detta med primärdata från kvalitativa intervjuer med representanter från 
moderföretaget och kommunen för att öka förståelsen runt problemet.

2.3.3 Intervjuer
Det fi nns ett antal situationer då en personlig intervju är mer fördelaktig än 
andra insamlingsmetoder. Denna metod ger möjlighet att ställa följdfrågor 
samt ändra ordningsföljden på frågorna. Det är också bra att diskutera kring 
ett ämne för att få relevanta svar av respondenten.28 Att använda sig av inter-
vjuer är en vanlig metod för att samla in kvalitativ data29. 

De intervjuer som genomförts i denna studie har främst syftat till att öka 
förståelsen för de överföringar som gjorts i koncernen. Den intervju som 
gjordes med ansvarig för Linköping Stadshus koncernredovisning, genom-
fördes för att denne bör ha den största kunskapen inom koncernen. Den 
intervjuade är också skyldig att lämna ut den information som inte framträ-
der i årsredovisningen, till allmänheten. Den andra intervjun genomfördes 
med ansvarig på kommunledningskontoret för att stämma av de räntebetal-
ningar som sker mellan Linköpings Stadshus och kommunen. Information 
lämnades även vi detta tillfälle angående kommunens olika lån.

Genom personliga intervjuer ökar även möjligheterna att erhålla relevanta 
svar, då respondenten får tala fritt utan att vara styrd av en formaliserad en-
kät. Ett vanligt sätt att välja intervjuform är att ta ställning till vilken grad 
av struktur som är önskvärd. En intervju brukar delas in i strukturerad, 
semistrukturerad eller ostrukturerad. I strukturerade intervjuer begränsar 
frågorna i hög grad svarsutrymmet. Intervjuer i denna strukturerade form 
kan liknas med en enkät i muntlig form. Den har även en hög grad av stan-
dardisering. Med standardisering menas hur mycket intervjuaren bestäm-
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mer i förväg beträff ande vilka frågor som skall ställas, samt i vilken ordning. 
De intervjuer som kallas semistrukturerade har en högre grad av öppenhet i 
frågorna men fortfarande en hög grad av standardisering.30

I denna studie har intervjumetoden använts som ett komplement till 
kvantitativ primärdata, och frågorna som ställdes var enbart relaterade till de 
siff ror som på något sätt var osäkra. Intervjuerna var således ostrukturerade 
men har inte haft en karaktär som kräver inspelningsutrustning.

2.4 Källkritik
Med källkritik menas huruvida den kvalitet på informationen som samlats 
in är bra eller ej. Kvaliteten på informationen bör bedömas med hänseende 
på bland annat informationskälla, bakgrund, upphovsmannens egen roll 
och behörighetsfrågor.31

När insamling och bearbetning av information och data sker, är det bra om 
granskandet är kritiskt. Att inneha en källkritisk syn är viktig eftersom det 
kommer att påverka slutsatserna. Målet med uppsatsen är i grunden att få 
så välgrundade slutsatser som möjligt. Vid undersökningar är det viktigt att 
kvaliteten på studien bedöms efter reliabilitet och validitet. De två nämnda 
kvalitetsaspekterna ser till giltigheten och relevansen av data som insamlats. 
Vikt bör även läggas på att kritiskt tolka de teoretiska referenserna.

2.4.1 Reliabilitet
Reliabilitet innebär att resultaten av en undersökning är tillförlitliga. Det 
skulle kunna förklaras på följande sätt. Om en våg används för att mäta 
människors vikt, kan den inte tillåtas att visa olika resultat varje gång den 
används för att mäta vikten på en och samma människa32. Ett exempel på 
låg reliabilitet är om undersökningar grundar sig på tidigare undersökning-
ar. Om forskaren inte vet hur datainsamlingen gått till, överensstämmer 
kanske inte syftet med forskarens eget syfte.33 Reliabilitet kan emellertid 
vara svårt att mäta när kvalitativa studier görs, samt när intervju används 
som metod. Detta eftersom det inte alltid är tillförlitligt att samma svar 
erhålls av en person som intervjuas två gånger. Upplevelser och erfarenhet 
spelar här in på svaren.34 I kvantitativa studier är reliabiliteten en nödvän-
dig förutsättning för att insamlad data skall kunna prövas mot uppställda 
frågeställningar35.

Denna undersökning bygger framför allt på kvantitativ primärdata från 
fallstudiens företags årsredovisningar, vilket gör att en upprepad under-
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sökning skulle kunna göras med ett liknande resultat. Med det menas att 
tillförlitligheten av primärdatan bör vara hög. Dessutom har det gjorts 
kompletteringar med information från personer som är ansvarig för årsre-
dovisningarna. Dessa har bestyrkt och fyllt ut de delar som saknades i den 
empiriska undersökningen. 

2.4.2 Validitet
Med validitet menas att forskaren verkligen mäter det denne avser att mäta36. 
Dålig validitet fås exempelvis om en undersökning skall mäta trivseln på en 
arbetsplats, men endast innefattar frågor om ventilationen på arbetsplatsen. 
Undersökningen mäter då mindre område än vad som är tänkt37.

Validitet kan delas upp i två olika begrepp; inre och yttre validitet. Inre 
validitet skulle kunna beskrivas som överensstämmelsen mellan begrepp och 
de defi nitioner som görs. Det handlar alltså om frågan i vilken mån resul-
tatet stämmer överens med verkligheten. Om forskaren fångar vekligheten 
så som den är beskaff ad eller inte.38 Den yttre validiteten handlar mer om 
generaliserbarhet. I vilken utsträckning resultaten från en undersökning är 
tillämpliga även i andra situationer.

Några anledningar till att en undersökning kan visa sig innehålla begrän-
sad validitet är: att frågorna ej är tydligt formulerade vid intervjuerna, att 
intervjupersonen inte är sanningsenlig på grund av en känslig fråga eller att 
intervjupersonen inte är medveten om situationen frågan gäller39. 

I denna studie kommer tyngdpunkten som sagt att ligga på kvantitativ 
primärdata från årsredovisningar. Detta borde därmed öka validiteten i och 
med att den information som efterfrågats i studien har kunnat erhållas i 
årsredovisningarna.

Validiteten ökar även genom att mer än en person har genomfört studien 
och att fl era informationskällor har använts. Kontinuerligt under under-
sökningens gång har även kurskollegor samt handledare kommenterat och 
utvärderat resultaten.

2.4.3 Objektivitet
Objektivitet kan med enkla ord beskrivas som en korrekt återgivning av data 
utan att det fi nns någon medveten utelämning av relevanta fakta. De fakta 
som fi nns skall redovisas på ett korrekt sätt utan redigering.40 Att en studie 
är objektiv kan betyda att den är sakligt korrekt, att den håller sig till ämnet 
och inte är missvisande. När studien redovisas får den inte utelämna väsent-
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liga uppgifter utan att ge skäl för det. Om en studie skall anses vara objektiv 
skall den vara fri från värderingar.41

Även om studien inte kan vara uteslutande objektiv, har det givetvis ef-
tersträvats. Detta har gjorts genom att ha en neutralitet när undersöknings-
materialet analyserats och då inte medvetet utesluta omständigheter som 
talar emot egna uppfattningar. En relevans har även eftersträvats i valet av 
det som studerats, genom att medvetet välja att studera sammanhang som 
borde vara betydelsefulla för andra grupper av människor och inte bara för 
undersökarna själva. Genom att inse att det fi nns andra perspektiv än de 
som de undersökande själva innehar, har även balans mellan olika intressen 
eftersträvats.
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3 Teori

Teorikapitlet är uppdelat i två delar. Del 1 går igenom koncernredovisning 
samt de juridiska förutsättningarna där skatterätt, aktiebolagsrätt och kom-
munalrätt behandlas. Del 2 är en mer förklarande del där institutionell teori 
beskrivs och ett kommunalt perspektiv även ges. Kapitlet är alltså disponerat 
som följande fi gur visar.

Figur 1. Teorikapitlets disposition

3.1 Del 1
Denna första del har sin uppgift att förklara de grundläggande förutsätt-
ningar i teorin för att stärka studien i analysen juridiskt och gällande kon-
cernredovisning.

3.1.1 Koncernens uppbyggnad
En koncern är en ekonomisk samarbetsform som kan förekomma mellan 

DEL 2

�� Institutionell teori 
- Vad är en institution?
- Den nya institutionella 

teorins tyngdpunkter 
- Institutionalisering inom

organisatoriska fält 
- Institutionell teori och kommuner

DEL 1 

�� Koncernens uppbyggnad 
- Motiv för koncernbildning
- Kommunal koncernbildning

�� Koncerninterna kapitalöverföringar 
- Koncernbidrag
- Aktieägartillskott
- Utdelning

�� Aktiebolagsrätt och kommunalrätt

�� Kommunalrätt
- Kompetens i näringslivsfrågor
- Lokaliseringsprincipen
- Likställighetsprincipen
- Självkostnadsprincipen
- Vinstsyftesförbudet
- Stopplagen
- Allbolagen
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juridiskt självständiga företag. Samarbetsformen är till för att koordinera de 
företags verksamheter som ingår i koncernen. En koncern skall bestå av ett 
moderföretag och ett antal dotterföretag.1 Om dotterföretag i sin tur skulle 
ha dotterföretag så kallas detta dotterdotterföretag till moderföretag och så 
vidare, dotterföretag är systerföretag med varandra.2 För att ett moderföre-
tag skall kallas för moderföretag, krävs det att det fi nns ett bestämmande 
infl ytande över dotterföretag, och detta leder då till att moderföretaget är 
beslutsfattande över hela verksamheten i koncernen.3

Ett bestämmande infl ytande innebär att det fi nns ett moderföretag som 
har en röstmajoritet i ett dotterföretag. Detta fi nns när andelen röster före-
taget har överstiger 50 procent, eller om företaget tillsammans med ett annat 
dotterföretag, där bestämmande infl ytande fi nns, har en röstmajoritet.4

Defi nitionen av dotterföretag är reglerad i Årsredovisningslagen (ÅRL) 
1 kap 4 §, där det beskrivs att det inte nödvändigtvis måste handla om ett 
aktiebolag så länge det är en juridisk person.5

Figur 2. Exempel på en koncernbildning

I fi guren ovan illustreras ett exempel på hur en koncernbildning kan vara ut-
formad. Procentsatserna exemplifi erar moderföretagets möjliga röstandelar i 
dotterföretagen. I fi gur 2 har moderföretaget röstandelar som överstiger 50 
procent i samtliga dotterföretag. 

100%
Dotterföretag

70%
Dotterföretag

55%
Dotterföretag

Moderföretag
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Motiv för koncernbildning
Det existerar ett antal motiv som gör att moderföretag vill bygga upp en 
koncern, bland annat moderföretagets önskan att expandera inom sitt eget 
verksamhetsområde. Det främsta syftet är då att kunna uppnå ekonomiska 
fördelar som inte varje enskilt företag själva skulle kunna åstadkomma. Ef-
fekten som skapas av samarbetet mellan till exempel produktion, inköp, 
marknadsföring och administration, kallas gemensamt för synergieff ekter. 
Andra eff ekter som skapas är stordriftsfördelar genom arbetsfördelning och 
specialisering som ökar kapaciteten samt en ökning av kontrollen före och 
efter i förädlingsleden som eftersträvas ur en råvaru-, produktions- och 
marknadssynpunkt. En sortimentsbreddning genom företagsförvärv skulle 
kunna motiveras av ett marknadsföringssyfte. 6

Samarbetet inom koncernen på inköps- och försäljningsområdet möj-
liggör att företagen kan utnyttja sina personalresurser bättre, det kan även 
minska inköpskostnaderna och skaff a ett bredare sortiment. Ofta ses dessa 
två områden inom samma företag i en koncern. Administrativt fås en högre 
grad av resursutnyttjande genom att man slipper parallella arbetsuppgifter. 
En högre grad av nyttomaximering när det gäller specialistkunskaper skapas 
(informationsbehandling). Området forskning och utveckling kan tilldelas 
mer resurser och vid större koncerner är det vanligt att dessa områden är 
egna företag.7

Det fi nns dock en nackdel med koncernbildning. Ju större koncernen blir 
desto större är risken att koncernen blir byråkratiserad och tungstyrd. Där-
för sker det idag divisionalisering eller aff ärsområdesuppdelning, vilka då 
ger viss grad av handlingsfrihet och resultatansvar.8

Kommunal koncernbildning
Det kan fi nnas vissa punkter som skiljer kommunala koncerner från privata. 
En av dessa är att styrningen av företagen oftast inte sker på samma sätt, 
detta beror på att det sällan fi nns någon egentlig koncernchef. Det som kan 
liknas vid den rollen är moderföretagets verkställande direktör, vilken kan 
anses vara en outtalad koncernchef. Denna kan dessutom väljas på grund av 
andra meriter, som exempelvis kan ske i de fall där posten kombineras med 
en kommundirektörsbefattning. Med detta i bagaget är det inte säkert att 
kommunen kan skapa en koncernledning. Kombinationen sker ofta inom 
kommunerna, men det är inte alltid den är gångbar. Kommunen måste ta 
ställning till om de egenskaper som krävs för skötseln av den övergripande 
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förvaltningsverksamheten, som ligger inom den politiska miljön, också bör 
fi nnas hos den person som ansvarar för de strategiska och operativa frågorna 
i kommunalsektorn.9

Det är viktigt att kommunalkoncernen skaff ar sig ett koncerntänkande, 
annars fi nns det en påtaglig fara att verksamheten i de enskilda företagen 
har sitt eget liv utan någon samordning med kommunens och koncernens 
övriga verksamheter. Detta koncerntänkande bör i sin tur vara kopplat till 
kommunens syfte med den kommunala koncernen och dess verksamhet. 
Därför är det viktigt att påpeka att det krävs att den som sköter verksamhe-
ten också har förståelse för kommunens helhet. En viktig hörnsten för att 
detta ska fungera är att det fi nns en dialog mellan styrelseledamöterna, kom-
munpolitikerna och företagsledarna.10

3.1.2 Koncerninterna kapitalöverföringar
Då det fi nns en viss intressegemenskap mellan företag i samma koncern kan 
överföringar ske som inte kunde ha skett om företagen varit oberoende av 
varandra. Detta medför att vinster kan överföras och redovisas i ett annat 
företag.11

Koncernbidrag
Koncernbidrag fi nns av skatterättsliga skäl, reglerade i 2 § 3 mom Lagen om 
statlig inkomstskatt12. Koncernbidragsregler gör att koncerner får möjlighet 
att fl ytta vinster mellan företagen i koncernen för att minska den totala 
skattebördan. Koncernbidrag får endast ges när koncernintresset uppgår till 
mer än 90 procent av kapitalet och om företaget har funnits i koncernens 
ägor redan vid räkenskapsårets ingång.13 Enklare förklarat skall alltså moder-
företaget äga mer än 90 procent av dotterföretaget samt att moderföretaget 
måste ha ägt dotterföretaget under hela räkenskapsåret.

Innan koncernbidrag lämnas måste två kontroller göras, dels en skatte-
rättslig där det prövas om koncernbidraget får lämnas skattefritt eller ej, dels 
den civilrättsliga där det prövas om koncernbidrag kan lämnas med hänsyn 
till de regler som fi nns för vinstutdelning.14

Koncernbidrag i dess egentlighet har formen av vinstöverföringar mellan 
koncernföretag och fungerar inte som ersättning för genomförda prestatio-
ner. Sådana ersättningar bör alltså inte betecknas som koncernbidrag.15 De 
egentliga koncernbidragen kan beskrivas i två termer, öppna och dolda. De 
öppna koncernbidragen är de som visas öppet i inkomstdeklarationen. De 
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dolda koncernbidragen eller de förtäckta, som de också benämns, är de som 
döljs via prissättning vid försäljning mellan koncernföretagen. Vid de öppna 
koncernbidragen så är det givarföretaget som får skattemässig avdragsrätt, 
medan mottagaren blir skatteskyldig. Det fi nns ingen beloppsgräns för kon-
cernbidrag, men enligt civilrätten får inte koncernföretagen lämna ett större 
belopp än det som motsvarar fritt eget kapital.16

Redovisningen av koncernbidrag har tidigare skett via mottagarens och 
givarens resultaträkningar, men efter förtydligande från ett uttalande av 
redovisningsrådets akutgrupp skall redovisning ske efter den ekonomiska 
innebörden med koncernbidraget. I de fall som koncernbidraget endast har 
en utgångspunkt i skatteplanering skall dessa redovisas mot fritt eget kapital. 
Redovisningen av koncernbidrag i koncernföretag skall ej ske, eftersom alla 
interna transaktioner elimineras.17

Koncernbidrag kan också grunda sig på om det fi nns en verklig motpres-
tation eller ej, fi nns det en motprestation är det en skattepliktig intäkt och 
avdragsgill kostnad. Skulle det inte baseras på en verklig motprestation kan 
det ändå fi nnas vissa krav som gör att företagen kan få det på samma sätt 
som när det fi nns en verklig motprestation. Dessa krav är:

• Det måste vara en kvalifi cerad koncern.
• Det får inte vara frågan om bostadsföretag, investmentföretag eller för-

valtningsföretag.
• Öppen redovisning av koncernbidraget samma räkenskapsår.
• Dotterföretaget skall ha varit i moderföretagets ägo under hela räken-

skapsåret om det inte är frågan om ett vilande företag som inte bedrivit 
verksamhet.

• I de fall som bidraget lämnats från dotterföretaget till moderföretag 
och moderföretaget har en frikallelse från skattskyldighet för utdelning 
som under beskattningsåret hade uppkallats från dotterföretaget.

• I de fall som bidraget sker mellan dotterföretagen och moderföretaget 
skulle vara ett investmentföretag eller förvaltningsföretag, eller att det 
är frikallat från skattskyldighet för utdelning liknande ovan från det 
givande dotterföretaget eller det mottagande företaget.

• Om mottagaren inte enligt avtal om undvikande av dubbelbeskattning 
skulle anses ha ett hemmahörande i en främmande stat.
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Om det skulle vara så att de två första och den sista punkten skulle vara 
uppfyllda så kan detta ändå leda till att ett godkännande för avdrag och 
skatteplikt beviljas om företagen skulle ingå i en så kallad 14:22 fusion till 
ett enda företag. Bidraget kan också lämnas om det sker genom att ett antal 
företag inom koncernen går samman och får samma resultat. Det är även så 
att dispens kan lämnas av regeringen om inte alla ovan nämnda punkter är 
uppnådda och det är i de fall som verksamheten anses vara av en samhälls-
ekonomisk innebörd.18

Aktieägartillskott
Aktieägartillskott kan lämnas antingen ovillkorat eller villkorat av aktieä-
garna19. Ovillkorade aktieägartillskott innebär att en aktieägare skjuter till 
medel till företaget utan att det fi nns några krav på återbetalning. Dessa 
belopp betraktas som en skattefri intäkt i det mottagande företaget. För gi-
varen så höjs det aktuella dotterföretagets aktievärde och blir då avdragsgillt 
för givaren när denne avyttrar sina aktier.20

Villkorade aktieägartillskott innebär att en aktieägare skjuter till medel till 
företaget med krav på återbetalning under vissa särskilda omständigheter. 
Dessa aktieägartillskott ökar det egna kapitalet om återbetalningskravet en-
dast riktar in sig på aktieägarna. Skulle aktieägartillskottet rikta sig mot fö-
retaget så räknas inte detta som ett egentligt aktieägartillskott utan företaget 
har då kvar en förpliktelse och då påverkar inte tillskottet det egna kapitalet 
i företaget.21

Aktieägartillskottets vanligaste återbetalningsvillkor är att återbetalningen 
skall ske när det fi nns utdelningsbara medel, dessa villkor är endast riktade 
mot aktieägarna och binder alltså inte själva företaget.

Villkorade aktieägartillskott är normalt en skattefri intäkt i företaget. 
Dock måste en notering ske i balansräkningens ansvarsförbindelser för att 
inte återbetalningsmöjligheten skall gå förlorad.22

Det fi nns olika former av aktieägartillskott:

• Aktieägare skjuter till pengar till företaget
• Aktieägare utfärdar en oåterkallelig betalningsutfästelse
• Aktieägare efterskänker oåterkalleligt en fordran på företaget.

Redovisningen av aktieägartillskott sker antingen över resultaträkningen el-
ler direkt över eget kapital. Redovisningsrådet förordar den senare använd-
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ningen. Dock kan det vara tydligare för den utomstående betraktaren om 
resultaträkningen används för att redovisa aktieägartillskottet.23

Redovisningsrådet är av den uppfattningen att aktieägartillskott inom 
koncern skall redovisas som en ökning av ”andelar i koncernföretag”. Skulle 
tillskottet ske för att täcka en förlust bör även en prövning av posten ske 
samtidigt. Om det skulle behövas skall värdet på posten skrivas ned med 
nödvändigt belopp. Det företag som tar emot aktieägartillskottet skall redo-
visa detta direkt mot eget kapital.24

Skattereglerna för de ovillkorade och villkorade aktieägartillskotten är att 
de inte är skattepliktiga för mottagaren, det är därmed inte avdragsgillt för 
givaren. Återbetalningarna ses inom civilrätten som vinstutdelning och i 
skatterätten som återbetalning av lån. Sker återbetalningen till samma före-
tag som givit tillskottet skall det inte vara skattepliktigt eftersom företaget 
endast får tillbaka det som satsats. Villkorade aktieägartillskott behandlas 
skattemässigt som en fordran. Ovillkorade aktieägartillskott ses som en del 
av anskaff ningsvärdet för aktierna, vilket innebär att givaren får göra avdrag 
den dag som aktierna avyttras.25

Aktieägartillskottet liknar ur en civilrättslig synvinkel koncernbidraget 
och detta kan ställa till problem för koncerner genom att gränsdragningen 
mellan dem kan vara tunn. Skillnaden mellan dessa två ligger i det skatte-
rättsliga där koncernbidraget är avdragsgillt för givaren och skattepliktigt för 
mottagaren. Det är viktigt att noga bedöma vilken typ av överföring som 
görs, aktieägartillskott och koncernbidrag, eftersom aktieägartillskott även 
skatterättsligt kan variera beroende på om villkorat eller ej.26

Utdelning
Utdelning bestäms av en bolagsstämma som beslutar storleken efter ett för-
slag till årsredovisning. Detta innebär att utdelningen inte kan verkställas 
förrän nästkommande år. Normalt i aktiebolag redovisas utdelningen det 
år som den sker, men som koncern så fi nns möjligheten att redovisa utdel-
ningen samma år som de intjänade vinsterna.27

Det fi nns två typer av sätt att redovisa utdelningarna, den kan ske på kon-
tantbasis och den kan ske via en anteciperad utdelning. Om utdelningen 
sker på kontantbasis så innebär det att vinst som är intjänad under gällande 
verksamhetsår delas ut efter ett beslut av bolagsstämma under det nästkom-
mande året. När utdelning sker på kontantbasis påverkas inte storleken på 
det egna kapitalet i koncernen, däremot påverkas resultatet före eliminering 
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av utdelningen då detta kommer att vara för högt i förhållande till vinstme-
del. Detta sker därför att vinsten intäktsförs två år i rad, vilket kan förklaras 
med att det vinstutdelande företaget redovisat utdelningen år 1 och då även 
i koncernen och år 2 redovisas samma utdelning i koncernen. Detta ställer 
då till problem som kan åtgärdas genom en eliminering av utdelningen från 
årets resultat som läggs tillbaka till fria vinstmedel.28

Anteciperad utdelning innebär att intäktsförandet av utdelningen sker 
samma år i det mottagande företaget som den intjänas i det givande företa-
get, även om beslutet om utdelning från bolagsstämman skett året efter. När 
en anteciperad utdelning sker, påverkar detta storleken på det egna kapitalet 
i och med att utdelningen ingår i det givande företagets årsresultat samtidigt 
som det också hör till det mottagande företagets resultat under det gällande 
året. Det innebär för koncernen att utdelning fi nns med två gånger i dess 
resultat, vilket blir möjligt genom att det mottagande företaget har som 
motpost en fordran på det givande företaget. När utdelning av detta slag 
sker kommer interna mellanhavanden inte att stämma överens. Eliminering 
av utdelningen kommer då att ske mot koncernens resultat samtidigt som 
fordran minskas med samma belopp.29

Figur 3. Anteciperad utdelning.
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När utdelning görs måste en del generella regler följas. Årsredovisningslagen 
(ÅRL) reglerar att koncerner och aktiebolag upprättar årsredovisning och 
Aktiebolagslagen (ABL) innehåller utdelningsbegränsningar samt ytterlig-
gare begränsningar för de aktiebolag som betraktas som moderföretag i en 
koncern och som är tvungna att upprätta en koncernredovisning. I ABL 
12:2, första stycket stadgas att vinstutdelning i de moderföretag som har 
som skyldighet att upprätta koncernredovisning inte får överstiga det lägsta 
av de två följande beloppen.30

A. Det som i moderföretagets balansräkning redovisas som årets netto-
vinst, balanserad vinst och fria fonder, med avdrag för den redovisade 
förlusten, avsättning till bundet eget kapital och medel som är avsedda 
för andra ändamål än till utdelning.

B. Det som i koncernens balansräkning redovisas som årets nettovinst, 
balanserad vinst och fria fonder, med avdrag för den redovisade förlus-
ten, den summa av det fria egna kapitalet som enligt koncerners årsre-
dovisning för företag inom koncernen skall överföras till det bundna 
kapitalet, och medel som är avsedda för andra ändamål än till utdel-
ning till aktieägarna.31

Med andra ord får vinstutdelning inte ske med mer än den utdelningsbara 
vinst som moderföretagets balansräkning visar, ställning måste också tas hu-
ruvida en utdelning överstiger den utdelningsbara vinst som fi nns enligt 
koncernföretagets balansräkning. ABL 12:2 innehåller även en generell för-
siktighetsprincip som innebär att utdelning inte får ske med så stort belopp 
att den står i strid med god aff ärssed med tanke på företagets/koncernens 
konsolideringsbehov, likviditet eller ställning i övrigt.32

3.1.3 Aktiebolagsrätt och Kommunalrätt
Medan aktiebolagsrätten eftersträvar att skapa eff ektiva organisationssystem 
för näringsverksamhet, syftar kommunalrätten till en rättssäker och demo-
kratisk styrning av kommuners verksamhet. De två grundvalarna får en stor 
vikt för systematik, tolkning och tillämpning av reglerna.33

En betydelsefull skillnad mellan dem är attityden till formella regler. I 
aktiebolagsrätten är de formella reglerna om exempelvis beslutsfattande på 
stämman enbart verktyg för att göra aktieägarnas materiella skydd verk-
ningsfullt. I kommunalrätten hör de formella reglerna om beslut i fullmäk-
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tige, styrelser och nämnder ihop med den demokratiska grunden för hela 
verksamheten. I kommunalrätten kan inte formella regler överträdas med 
samtycke av berörda intressenter i samma utsträckning som i aktiebolagsrät-
ten.34

De formella reglernas ställning är alltså ett exempel på skillnaden i tolkning 
och tillämpning. Skillnaden kan kanske sammanfattas på en mer generell 
nivå med att aktiebolagsrätten bygger på en uttalad ändamålsanvändning, 
medan kommunalrätten i större utsträckning bygger på reglernas faktiska 
innehåll. Ändamålen bakom reglerna borde alltså få större utrymme i aktie-
bolagsrätten än i kommunalrätten.35

Aktiebolagsrätt och kommunalrätt har även strukturskillnader mellan sig 
som inverkar på tolkning och tillämpning. I aktiebolagsrätten fi nns ett antal 
regler som täcker vissa situationer och som i princip skall vara tillämpliga 
i alla typer av aktiebolag. Det existerar även mycket lite aktiebolagsrättslig 
praxis, eftersom det många gånger är dyrt att processa i aktiebolagsrättsliga 
tvister. Kommunalrätten innehåller en i huvudsak mer detaljerad reglering 
och gäller för kommuner och landsting, därmed mer likartade enheter. Det-
ta betyder att nödvändigheten att diskutera ändamål och allmänna principer 
i aktiebolagsrätten är påtaglig, medan det i stor utsträckning räcker med att 
tolka kommunalrätten i ljuset av förarbeten och praxis i kommunalrättsliga 
sammanhang.36

I och med att kommunala aktiebolag faktiskt är aktiebolag gäller aktiebo-
lagslagen för dem. Kommunalrättsliga regler gäller i princip inte för kom-
munala aktiebolag. Däremot gäller kommunallagen för kommunen när de 
bildar eller hanterar aktiebolag. Problem som kan uppkomma i samband 
med detta är exempelvis när andra myndigheter skall verkställa aktiebolags-
rättsligt riktiga beslut som är bindande för företaget men inte kommunen, 
trots att de strider mot kommunalrättsliga regler som är bindande för kom-
munen men inte aktiebolaget.37

Kommunen som aktieägare har vissa krav på sig i kommunallagen för att 
få driva verksamhet i aktiebolagsform. Dessutom brukar kommunen pre-
cis som andra aktieägare, ha synpunkter på verksamheten i bolagssektorn. 
Kommunens verktyg för att driva igenom vad den är skyldig, eller önskar, 
att genomföra är aktieägarens olika aktiebolagsrättsliga styrmedel. De två 
viktigaste styrmedlen är bolagsordningen och aktieägardirektivet.38

Kommunalrättsliga regler kan dock i ett avseende få en direkt betydelse i 
kommunala aktiebolag. De kan nämligen användas som tolkningsdata för 
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att avgöra vad som är syftet med företaget eller föremålet för dess verksam-
het. I praktiken innebär det att de kommunalrättsliga reglerna får betydelse 
för frågan vilka beslut som bolagsstyrelsen själv kan fatta och vilka beslut 
som måste underställas aktieägaren (det vill säga kommunen eller det kom-
munala moderföretaget) på bolagsstämman. Det kallas outtalad exklusiv bo-
lagsstämmokompetens.39

3.1.4 Kommunalrätt
Det fi nns särskilda regler för kommuner och landstings förhållande till nä-
ringslivet. Dock existerar det inte några klara riktlinjer gällande vad som 
skiljer den kommunala sektorn från näringslivet ur ett juridiskt perspektiv. 
Kommuner och landsting äger en obestridd rätt att vara verksam på en rad 
områden som näringslivet normalt skulle vara del av. Sådana exempel kan 
vara bostadsföretag, el-, gas- och värmeverk, renhållningsverk, parkeringsan-
läggningar, rörelser som tillhandahåller idrottsarenor och olika fritids- och 
nöjesanläggningar. Dessa verksamheter, där tyngdpunkten ligger i att er-
bjuda kollektiva anläggningar eller anordningar av olika slag, brukar med ett 
gemensamt namn kallas sedvanlig kommunal aff ärsverksamhet.40

En stor del av området inom näringslivet som fi nns för den enskilda fö-
retagsamheten brukar kallas det egentliga näringslivet. Områden som kan 
räknas till dessa är exempelvis detaljhandeln, banker och tillverkningsindu-
strin. Inom dessa områden får inte kommunen eller landstingen driva verk-
samhet, om inte mycket speciella förhållanden råder.

Allmänintresset är en utgångspunkt när det bedöms om det är tillåtet att 
bedriva verksamhet för en kommun, vilket innebär att verksamheten måste 
gå ut på att allmännyttiga anläggningar eller tjänster skall ställas till förfo-
gande för kommunmedlemmarna. Syftet med verksamheten skall vara att 
den betjänar de egna medlemmarna, dock är det inte ett hinder om verk-
samheten även skulle gynna andra.41

Lokaliseringsprincipen (Kommunallagen 2 kap 1§)
Lokaliseringsprincipen innebär i grunden att en kommunal åtgärd måste 
vara knuten till kommunen. Det räcker inte bara med att vara av ett samhäl-
leligt intresse, det måste även klart framgå att intresset är knutet till kom-
munens eget område och dess kommunmedlemmar.42

Principen innehåller vissa modifi kationer som bland annat gäller befolk-
ningsrörlighet, det fi nns vissa punkter där principen inte hindrar kommu-
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ner från att röra sig utanför området. Exempel på detta är kommunalt enga-
gemang i anläggningar rörande vägtrafi k som ligger i närliggande kommun 
och engagemang från en kustkommun i utrikes färjetrafi k.43

Lokaliseringsprincipen kan som ovan nämnt kringgås genom visst samar-
bete med närliggande kommun. Ett bra exempel på att detta kan vara till-
låtet är fallet RÅ 1977 ref.77 där Göteborgs kommun byggde en tillfartsled 
från E6 inom Mölndal till Göteborgs väg- och gatunät. Göteborgs kommun 
hade blivit kontrakterade av Mölndals kommun i konkurrens med den en-
skilda anläggningsindustrin. Klagomål uppkom med hänvisning till att det 
inte ingick i Göteborgs kommuns befogenheter att etablera sig som väg-
byggnadsentrepenör i Mölndal. Göteborgs kommun fi ck rätt med hänsyn 
till att vägarbetet med tillfartsleden hade betydelse för kommunikationerna 
till och från Göteborg.44

Likställighetsprincipen (Kommunallagen 2 kap 2§)
Likställighetsprincipen innebär att kommuner och landsting inte får be-
handla sina medlemmar olika, om det inte fi nns sakliga skäl för det.45

Kommunerna skall alltså i huvudsak behandla sina medlemmar objek-
tivt och rättvist. Med detta menas att samma avgift skall betalas för samma 
slags prestation. Avgifterna skall inte variera om verksamheten skulle vara 
i egen regi eller på entreprenad. Principens tillämpning på avgiftsområdet 
gäller hur avgifterna fördelas inom avgiftskollektivet och inte avgiftsuttagets 
storlek. Prisdiff erentiering som baseras på kostnadsskillnader står inte i strid 
med likställighetsprincipen, utan tvärtom medför principen att med objek-
tivitet och rättvisa kunna diff erentiera avgiftsuttag om det fi nns en saklig 
grund.46 Om kommunen skall särbehandla medlemmar måste beslutet som 
tas grundas på rationella hänsyn eller sakliga överväganden, någon godtyck-
lighet får inte äga rum.47

Likställighetsprincipen gäller endast kommunens eller landstingets egna 
medlemmar. Det krävs även för tillämpligheten av principen att kommunen 
eller landstinget träder i direkt kontakt med sina medlemmar i dess egen-
skap, antingen genom att erbjuda medlemmarna insatser av olika slag eller 
att ta ut ekonomiska bidrag av dem. Principen gäller inte när kommunen 
eller landstinget anställer personal, upphandlar varor eller tjänster, köper 
eller säljer fastigheter etc. Principen ger heller inget utrymme för inkomst-
omfördelande verksamhet, undantag fi nns dock i speciallagar såsom social-
tjänstlagen(1980:620).48
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Likställighetsprincipen kan beskrivas mer utifrån olika tillämpningsområden, 
några av dessa är lokalupplåtelse, kulturaktiviteter, bidrag till föreningsliv, urval 
vid kösituationer, och förhållandet mellan kommunen och dess anställda. 

Lokalupplåtelse har ofta förgått av diskussioner kring likställighetsprinci-
pen, enligt gällande rättstillämpning skall lokaler opartiskt, i skälig omfatt-
ning och på skäliga villkor fi nnas tillgängliga för de föreningar som fi nns 
på orten samt de tillställningar som hålls av allmän betydelse. Med andra 
ord får inte kommunen neka till exempel en religiös organisation om det 
tidigare beviljats lokal till en annan religiös organisation som är verksam på 
orten (RÅ 1958 E 76). Det fi nns dock en situation där kommunen fått till-
låtelse att avböja lokalupplåtelse och det var när lokalen skulle användas till 
politiska föredrag med allmänna val (RÅ 1958 E 77).49

Beträff ande urvalssystemet har kommunerna länge haft situationer där ef-
terfrågan på samhälleliga naturaprestationer varit större än tillgången. Dessa 
köer har emellertid försvunnit genom att kommunerna har avskaff at eller 
minskat subventionerna på sina prestationer. Skulle det behövas subventio-
nering så skulle dock inte Kommunallagen motsäga sig sådana tjänster eller 
andra prestationer som kan erkännas som kompetensenliga. Kommunerna 
har av rättspraxis i princip fått rätt till fria händer beträff ande urvalsproblem 
som uppkommer vid olika kösituationer. Urvalet skall ske på ett rationellt 
sätt och med saklig grund (RÅ 1975 Ab 343, RÅ 1978 Ab 197).52

Självkostnadsprincipen (Kommunallagen 8 kap §§ 3a och 3b)
Självkostnadsprincipen innebär att avgifter inte får vara så höga att de till-
för kommunen en vinst, det vill säga att intäkterna inte får vara högre än 
kostnaden för verksamheten. Detta hindrar med andra ord kommunerna att 
skaff a sig ett högre resultat än nödvändigt, vilket den monopolsituation som 
kommunerna ofta befi nner sig i kan ge upphov till.53

Principen har ett nära sammanhang med principen om förbudet mot spe-
kulativa företag, som innebär att verksamheter som kommunen inlåter sig i 
inte får bedrivas med syftet att skapa vinst. Denna princip är dock en kom-
petensbegränsad princip, till skillnad från självkostnadsprincipen som har 
sin giltighet inom ramen för den kommunala kompetensen. Det fi nns också 
nära samband med likställighetsprincipen. Självkostnadsprincipen anger ett 
maximipris som inte får överskridas medan likställighetsprincipen anger att 
alla skall behandlas lika, med detta följer att kravet på likställighet inte är 
uppfyllt förrän avgiften exakt motsvarar självkostnaden.54
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Principens tillämpningsområde är som huvudregel all verksamhet som 
kommuner och landsting bedriver. Om det inte existerar någon bestäm-
melse om grunder vid avgiftssättning så gäller själkostnadsprincipen. Exem-
pel på när detta sker är brandsyn och sotning samt tillstånd till automatspel. 
Om det däremot existerar gällande bestämmelser om avgiftsuttag i special-
lagstiftning så är det de som gäller. Det fi nns däremot fl era fall i speciallag-
stiftningen som begränsar avgiftsuttaget till självkostnaden, till exempel vid 
bygglovsavgifter, gatukostnadsersättningar, renhållningsavgifter och avgifter 
för vissa sociala avgifter.

Självkostnadsprincipen omfattar oftast all verksamhet oberoende om den 
drivs i egen regi eller om utomstående entreprenörer anlitas. Skulle dock 
fallet vara att det är kommunens egna företag eller annan entreprenör som 
utför dem, bör det fi nnas rättsliga dokument som reglerar detta, exempelvis 
genom avtal eller bolagsordning. Kommuner och landsting måste även tänka 
på att självkostnadsprincipen inte enbart gäller för de egna kommunmed-
lemmarna utan att de även gäller för icke-medlemmar. Tas likställighetsprin-
cipen i akt så kan det dock förekomma olika avgiftsnivåer för kommunmed-
lemmar och icke-medlemmar, vilket gäller enbart i de fall speciallagstiftning 
inte säger något annat. Socialtjänstlagen kan tas som ett exempel på detta, 
ingen form av negativ särbehandling får ske vid avgiftssättning av tjänster i 
form av bistånd.55

Det fi nns däremot vissa undantag från självkostnadsprincipen, den gäller 
inte för kommunens eller landstingets medelförvaltning. Inte heller gäller 
den förvaltning av kommunal egendom, gällande både dess upplåtelse och 
överlåtelse av fast och lös egendom. Hyra anses inte vara en avgift i kom-
munallagens mening utan fi nns reglerad i jordabalken. Ett annat område 
där självkostnadsprincipen inte gäller är elföretag som sätter sina priser efter 
gällande marknadspris.56

När en uträkning av självkostnadsprincipen görs så tas hela verksamheten 
i akt och inte bara det enskilda fallet. Hur en defi nition av verksamheten 
sker ur ett självkostnadshänseende bestäms utifrån ett antal omständigheter. 
I vilken mån som verksamheten har en särskild lagstiftning, om den är inrik-
tad på olika kategorier av kommunmedlemmar eller om avgifterna bestäms 
kommunövergripande.57

De situationer som är viktiga att ta i akt när det gäller självkostnadsprin-
cipen är när det fi nns en kommunal koncern inom vilken det kan fi nnas 
verksamheter som regleras av självkostnadsprincipen och andra som inte gör 
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det. Det är viktigt att särhålla dessa. Kommunala koncerner innehåller ofta 
elföretag och bostadsföretag som fungerar som vinstgenererande verksamhe-
ter som inte styrs av självkostnadsprincipen.58

Samtliga kostnader som fi nns vid en normal aff ärsmässig drift och är mo-
tiverade ur ett företagsekonomiskt perspektiv räknas med i samband med 
självkostnadsprincipen, det vill säga både direkta och indirekta kostnader. 
Principen innebär inte att avgifterna aldrig får överstiga kostnaderna. Av-
giftsuttagen är grundade på kalkylerade kostnader, där fl ertalet osäkra kom-
ponenter ingår och därför kommer det aldrig att kunna uppnås en fullstän-
dig överensstämmelse mellan avgifter och kostnader. Överskotten godtas så 
länge de inte väsentligt överstiger självkostnaden för verksamheten. Redo-
visningen av de överskott som tillkommer skall avgränsas i bokföringen så 
att inga oklarheter kan uppstå.59

Vinstsyftesförbudet (Kommunallagen 2 kap § 7)
En grundläggande förutsättning för att en kommun skall kunna få driva 
sedvanlig kommunal aff ärsverksamhet är att det sker utan vinstsyfte. Vinst-
syftesförbudet är ett uttryck för den kommunalrättsliga grundprincipen om 
förbud mot spekulativa företag. Grundprincipen innebär att kommuner 
och landsting inte får göra en ekonomisk vinst. Genom detta så visar sig den 
klara skillnaden mellan det privata näringslivet som klart uttrycker ett vinst-
syfte och den kommunala verksamheten som skall arbeta utifrån ett allmänt 
och samhälleligt intresse. Att de kommunala verksamheterna inte får ha ett 
vinstsyfte syftar till att verksamheten inte får bereda vinst. Det skall dock 
klart framgå att det inte råder något absolut vinstförbud. Om verksamheten 
får ge överskott och vad detta får användas till regleras av självkostnadsprin-
cipen.60

Stopplagen
Stopplagen61 trädde i kraft den 19 juni 1999 och upphörde alltså att gälla 
den första april 2002. Bestämmelserna om utdelningar och aktieägartill-
skott skall enligt övergångsbestämmelserna till allbolagen fortfarande tilläm-
pas till och med den 30 juni 2003. Enligt bestämmelser i stopplagen skall en 
kommun på viss sätt vidkännas minskning av det generella statsbidraget om 
ett kommunalt bostadsföretag beslutar om utdelning till kommunen som 
överstiger en på visst sätt beräknad skälig avkastning. Detsamma skall gälla 
om ett kommunalt bostadsföretag beslutar om utdelning eller aktieägartill-



32

Koncerninterna Transaktioner i Kommunala Företagskoncerner

skott som överstiger skälig avkastning till ett företag som kommunen har ett 
direkt eller indirekt infl ytande över och som inte har till huvudsaklig uppgift 
att förvalta bostadsfastigheter (1 § första stycket 3 och 4).62

Enligt stopplagen får utdelning eller aktieägartillskott inte överstiga en 
skälig avkastning på direkt tillskjutet kapital, dvs. grundkapitalet. Enligt 
den senaste lydelsen skall skälig avkastning under tiden januari-juni 2003 
vara högst 7,5 procent.63

Regeringen ansåg att det var rimligt att även de kommuner som organi-
serat sin verksamhet i en koncern skulle omfattas av sanktionssystemet64. 
Det generella statsbidraget skall därför reduceras enligt samma beräknings-
modell när det utgår aktieägartillskott eller utdelning från ett kommunalt 
bostadsföretag som ingår i en koncern, om en förmögenhetsöverföring görs 
till ett annat företag i koncernen och detta företag inte huvudsakligen ägnar 
sig åt bostadsförsörjning. Regeringen och Boverket har i avgjorda ärenden 
om dispens respektive överklagade beslut gjort den bedömningen att kon-
cernbidrag från kommunalt bostadsföretag till moderföretag omfattas av 
sanktionssystemet och att lämnade koncernbidrag inte får överstiga tillåten 
utdelning.65

Om utdelning eller överföring skett med för högt belopp har det generella 
statsbidraget minskat med ett belopp motsvarande 50 procent av den del av 
utdelningen eller aktieägartillskottet som överstiger skälig utdelning på det 
kapital som tillskjutits kontant.66

Enligt stopplagen har regeringen i vissa fall kunnat befria kommunen från 
minskning av det generella statsbidraget (7§). Detta har gällt när en rekon-
struktion av det kommunala bostadsföretaget varit nödvändig, om kom-
munen varit i en allvarlig ekonomisk situation eller om det annars funnits 
särskilda skäl. I den mån koncernbidrag lämnas med ett belopp som mot-
svarar skälig utdelning har inga problem uppstått. I de fall koncernbidra-
get överstiger högsta tillåtna utdelning har överföringen bedömts som en 
envägstransaktion. Regeringen har årligen haft ett antal ärenden där kom-
munen ansökt om befrielse från minskning av det generella statsbidraget. 
De fall som det huvudsakligen varit fråga om är sådana där koncernbidrag 
lämnats. Regeringen har medgett undantag från bestämmelserna i de fall 
moderföretaget samtidigt lämnar ett aktieägartillskott till bostadsföretaget, 
under förutsättning att aktieägartillskottet lämnats med samma belopp som 
koncernbidraget.67
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Allbolagen
Allbolagen68 är ämnad att ersätta stopplagen, men det är först under våren 
2004 som allbolagens regler i fråga om utdelning tillämpades och då på ut-
delning som beslutats under just våren 2004. Utdelningar och aktieägartill-
skott som har beslutats under våren 2003 omfattas fortfarande av bestäm-
melserna i stopplagen.69

Allbolagen reglerar alltså villkoren för allmännyttiga bostadsföretag och 
trädde i kraft den första april 2002. I 1 kap. §1 defi nieras allmännyttigt 
bostadsföretag som ett aktiebolag, en ekonomisk förening eller en stiftelse 
som drivs utan vinstsyfte I sin verksamhet förvaltar den huvudsakligen fast-
igheter i vilka bostadslägenheter upplåts med hyresrätt och som är godkänt. 
I 1 kap. §2 defi nieras kommunalt bostadsföretag som ett allmännyttigt bo-
stadsföretag, i vilket en kommun har det bestämmande infl ytandet. Kom-
munala bostadsföretag är alltså per defi nition allmännyttiga. Därmed kan 
inte statusen som allmännyttigt bostadsföretag för kommunala bostadsföre-
tag återkallas.70

Att ett företag drivs utan vinstsyfte hindrar enligt allbolagen inte att företa-
get lämnar skälig utdelning på den del av aktiekapitalet eller inbetalda med-
lemsinsatser som ägaren skjutit till kontant. Enligt förordningen (2003:348) 
om skälig utdelning från allmännyttiga bostadsföretag får utdelningen högst 
motsvara den genomsnittliga statslåneräntan under föregående räkenskapsår 
med ett tillägg av en procentenhet. Utdelningen får dock inte överstiga bo-
stadsföretagets resultat för föregående räkenskapsår. I jämförelse med stoppla-
gen är bestämmelsen mer restriktiv i fråga om utdelning genom att det endast 
är årets resultat som får utdelas. Detta innebär att om företaget har negativt 
resultat får utdelning inte ske även om det fi nns disponibla vinstmedel.71

I allbolagen fi nns inga särskilda bestämmelser som tar sikte på utdelning 
inom koncernförhållanden, inte heller i förarbeten till allbolagen har frå-
gan om koncerner uttryckligen berörts. När ett kommunalt bostadsföretag 
lämnar koncernbidrag till moderföretaget är det en form av värdeöverföring 
som skall bedömas enligt aktiebolagslagens regler om vinstutdelning. De 
aktiebolagsrättsliga reglerna och tidigare bestämmelser i stopplagen pekar 
på att transaktionen omfattas av bestämmelserna om begränsad vinstutdel-
ning i allbolagen. Koncernbidrag bör därför vara en sådan transaktion som 
länsstyrelsen har att uppmärksamma i anslutning till att företagen lämnar 
uppgifter om utdelning och hur denna har beräknats. Det rättsliga läget är 
dock inte helt klart.72
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Det fi nns ingen sanktion i allbolagen om ett bostadsföretag lämnar ut-
delning utöver bestämd nivå. Av förarbetena till allbolagen framgår att det 
fanns kritik mot att lagen inte innehöll något verkningsfullt sanktionssys-
tem73. Regeringen hade förståelse för kritiken men erinrade om den kom-
munalrättsliga reglering som har betydelse i detta sammanhang. De beslut 
som fattas i företagsstyrelsen kan inte överklagas inom ramen för laglig-
hetsprövning enligt kommunallagen såvida inte bolagsbeslutet har föregåtts 
av ett kommunalt beslut i kommunstyrelse eller fullmäktige. Regeringen 
erinrade om bestämmelserna i 3 kap. 17 § första stycket p. 3 kommunal-
lagen där det stadgas att om en kommun lämnat över verksamheten till ak-
tiebolag, skall fullmäktige se till att få yttra sig innan beslut i verksamheten 
som är av principiell betydelse fattas. Ett beslut om utdelning med en högre 
nivå än den regeringen fastställt, skall enligt regeringen underställas kom-
munfullmäktige.74

3.2 Del 2
Den andra delen i detta teorikapitel är mer förklarande till sin natur. Den 
institutionella teorin kan ge ett stöd till framförallt varför kommuner hand-
lar på det sätt som de gör. Detta är en intressant utgångspunkt i analysen till 
denna fallstudie.

3.2.1 Institutionell teori
Den institutionella teorin kan sägas vara en fl ervetenskaplig teori och brukar 
beskrivas som utvecklad av nationalekonomer och av sociologer. Båda dessa 
två angreppssätt på institutionell teori tar hänsyn till människan i organisa-
tionen, men det är endast den sociologiska utgångspunkten som försöker se 
människan som en subjektiv individ. Den sociologiska institutionella teorin 
kan även delas in i ytterligare två delar, den nya respektive den gamla insti-
tutionella teorin.75 Både den nya och den gamla institutionella orienteringen 
tar avstånd från synen på organisationer som rationella aktörer. Inom in-
stitutionell teori fi nns det ett antagande om att organisationer strävar efter 
extern legitimitet snarare än efter eff ektivitet.76 Den väsentligaste avvikelsen 
mellan den nya och den gamla inriktningen inom den sociologiska insti-
tutionella teorin är att den nya inriktningen i högre grad ser världen som 
socialt konstruerad.77
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Vad är en institution?
Det fi nns både formella och informella institutioner. Formella institutio-
ner kännetecknas av att de är identifi erbara, medan informella institutioner 
innehåller både medvetna och icke medvetna traditioner och beteendenor-
mer.78

Den sociologiska institutionella teorin accepterar att mänskligt handlande 
påverkas av både medvetna och icke medvetna institutioner. När institutio-
naliseringen fullföljts, kan detta utmynna i att människor fastnar i inrutade 
mönster. När väl detta inträff at förekommer inte längre något rationellt 
beslutsfattande, eftersom den omgivande strukturen motverkar det. Detta 
medför att institutioner inte behöver vara eff ektiva, istället kan det i själva 
verket innebära att situationer försvåras, när sådana institutioner existerar. 
Enligt detta synsätt kan på så sätt en institution vara ett socialt system som 
nått fram till en viss fas. Institutioner kan därmed bestå av regler och normer 
som skapar en identitet och ett handlingsutrymme, dessa kan exempelvis 
utgöras av organisationer, regimer eller kulturer.79

Den nya institutionella teorins tyngdpunkter
Institutionell teori kom som en respons på den organisationsteori som rub-
ricerar förändringar i organisationer endast som följden av ledningens ratio-
nella beslut. Institutionell teori ser istället organisationens utformning som 
resultatet av institutioner i dess omvärld.80

En utgångspunkt i den nya institutionella teorin är att institutioner som 
fi nns i en organisations omgivning har en vital betydelse för att kunna för-
klara, förstå och förändra dess utvecklingsförlopp. Att människor handlar 
tämligen likartat i specifi ka situationer, trots att det inte fi nns några kon-
kreta föreskrifter att de ska handla på ett visst sätt, är då ett belägg för att 
institutioner existerar. Utan att behöva refl ektera över det, vet individen hur 
en människa bör agera för att passa in i olika situationer.81

En annan central del i den nya institutionella teorin är att samhället ses 
som socialt konstruerad både på individuell och på organisatorisk nivå. Det-
ta betyder att organisationer ses som både skaparna av sin omgivning och 
samtidigt skapade av omgivningen.82

Institutionalisering inom organisatoriska fält
Organisationer imiterar ständigt andra organisationer. De upptäcker pro-
blem med verksamheten genom jämförelser med andra organisationer och 
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sedan försöker de eliminera dessa problem. Problem inom verksamheten 
defi nieras här såsom skillnader mellan den egna verksamheten och den 
verksamhet som den egna organisationen jämför sig med, skillnaden mellan 
önskvärt tillstånd och nuvarande tillstånd. Aktörer har en benägenhet att 
jämföra sina organisationer med verksamheter som kännetecknas av fram-
gång, men som på samma gång kan betraktas som likvärdig den egna orga-
nisationen.83

Detta synsätt förklarar alltså fenomenet att organisationer tenderar att 
bli allt mer lika varandra, med att organisationer upptäcker problem med 
verksamheten vid jämförandet med framgångsrikare organisationer. Orga-
nisationerna försöker eliminera skillnaderna mellan den egna och den fram-
gångsrikare organisationen när problem upptäcks, därmed kommer organi-
sationerna att allt mer likna varandra.84

Organisationens identitet antas uppstå i samspelet och jämförandet med 
andra organisationer. När organisationen blir en del av en grupp organisa-
tioner, kan denna grupp defi nieras som ett organisatoriskt fält.85 När organi-
sationer bildar ett organisatoriskt fält uppstår, enligt Powell och DiMaggio, 
starka krafter som infl uerar organisationerna att alltmer likna varandra. Om 
ett byte av organisatoriskt fält sker, medför det även att organisationen troli-
gen upptäcker nya problem med sin verksamhet. Detta eftersom den jämför 
sig med organisationer som har andra egenskaper än vad de tidigare haft. 
Betydelsen av detta är att vid byte av organisatoriskt fält, förändrar organi-
sationer inte endast sin identitet, utan även föreställningen om vad och vem 
de vill imitera. Därmed förändras även uppfattningen om vad de vill ändra 
i den egna verksamheten.86

På senare år har det skett en förändring inom de organisatoriska fälten 
som innebär att off entlig verksamhet alltmer har börjat jämföra sig med 
privata företag. Detta har då medfört att många off entliga verksamheter 
också har förändrat sin identitet. Enligt Sahlin-Andersson kan man utifrån 
ett större perspektiv se att i stort sett alla organisationer har utvecklat lik-
nande identiteter, oberoende av produktion och målgrupp. Uppdelningen 
av organisationer i organisatoriska fält har därför utvecklats till att i stort 
sett endast bestå av ett enda organisatoriskt fält där alla organisationer 
ingår.87
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Institutionell teori och kommuner
Den dominerande normen i den off entliga sektorns reformer under åttiota-
let och första hälften av nittiotalet, är marknadsidén. Flertalet av de svenska 
kommunernas reformer har på senare år haft sin grund i marknadstanken. 
Den kan därmed ses som en norm eller en institution som fi nns i kommu-
ners omgivning och som påverkar hur kommunernas verksamhet förändras. 
Privatisering, köp-säljsystem och beställar-utförarmodeller är exempel på 
reformer som har genomförts i kommunerna för att uppfylla normen om 
marknaden.88

Reformer som grundas i marknadsidén blir ett redskap för kommuner-
na som vill visa omgivningen att verksamhetens problem åtgärdas på ett 
lämpligt sätt. Dessa reformer fungerar därmed som en legitimeringsåtgärd 
för kommunen gentemot omgivningen. Detta betyder att reformerna även 
kan ha ett självändamål genom att det är reformerna, och inte eff ekterna av 
dessa, som legitimerar.89

Företagisering har forskare kallat denna utveckling, som innebär att refor-
mer i off entlig verksamhet tycks ha sin grund i marknadsidén. Orsaken till 
denna benämning är att off entliga organisationer tenderar att låna drag från 
de privata företagen. Organisationer som tidigare inte har betraktats som 
företag, off entliga organisationer med starkt politiskt inslag, blir alltmer lika 
företag inom den privata sektorn. Off entliga organisationer har exempelvis 
börjat benämna sin omgivning som kunder, anbudsförfaranden har blivit 
allt vanligare, konkurrens har blivit en viktig faktor och verksamheterna blir 
alltmer resultatorienterade.90

Följaktligen innebär företagiseringen en slags imitering där den off entliga 
verksamheten försöker efterlikna de privata företagen. Detta innebär inte att 
de off entliga organisationerna försöker imitera samtliga drag hos de privata 
företagen, utan att de väljer ut vissa drag som de vill imitera, medan andra 
aspekter utesluts. Därmed handlar företagisering alltså inte om antingen el-
ler, utan snarare om mer eller mindre.91 Det här leder till att de off entliga 
organisationerna försöker efterlikna de privata organisationerna, samtidigt 
som de behåller vissa ursprungliga drag, vilket gör att de off entliga organisa-
tionerna påverkas av olika institutioner.92
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3.3 Analysmodell
En analysmodell som den nedan knyter ihop teorin och visar hur dispositio-
nen i analysen kommer att se ut. De teoretiska områdena skall tillsammans 
med empirin ligga till grund för analysen. 

Figur 4. Analysmodell (Teori – Analys).
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4 Empiri

I denna empiriska del av studien presenteras data som har samlats in. I detta 
kapitel följer en beskrivning av Linköpings Stadshus ägardirektiv samt en 
redogörelse av de transaktioner som skett. Kapitlet är disponerat så att det 
kommunala bostadsföretaget och energiföretaget bearbetas för sig och öv-
riga företag samlas under en avslutande rubrik. En detaljerad beskrivning 
av företagen som ingår i Linköpings Stadshus koncern återfi nns i bilaga 1. 
Ingående tabeller av de koncerninterna transaktionerna fi nns redovisade i 
bilaga 2. Nedanstående fi gur visar på dispositionen för detta kapitel.

Figur 5. Empirikapitlets disposition

Kapitlet bygger på primärdata hämtat från ägardirektiv, bolagsordning samt 
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sas nedan tillsammans med en redogörelse för de beslut som föregick dessa 
ägardirektiv och bolagsordningen.

4.1.1 Ägardirektiv
Linköpings kommunfullmäktige satte upp ett antal förutsättningar i ägar-
direktivet för Linköpings Stadshus AB den 26 november 1996, vilket bland 
annat innehåller ändamålet för verksamheten.1 Detta beskrivs enligt följan-
de.

Ändamålet med bolagets verksamhet är att samordna ägaransvaret för företagen 
inom Linköpings kommun i syfte att uppnå ett optimalt resursutnyttjande.2

Ägarens uppsikt enligt kommunallagen
Det poängteras i ägardirektivet att företagets verksamhet står under kom-
munstyrelsens uppsikt. Det är viktigt att företagets styrelse och i vissa fall 
även verkställande direktör följer kommunfullmäktige och kommunstyrel-
sen, med stöd av delegation och angivna direktiv i de fall som de inte står i 
strid med aktiebolagslagen eller annan gällande lagstiftning och författning. 
Företaget skall även reglera sin verksamhet gentemot kommunen genom 
gällande bolagsordning, de generella och särskilda ägardirektiven för verk-
samheten samt de avtal som fi nns mellan företaget och kommunen.3

Företagets ledning
Linköpings Stadshus styrelse utgörs av de verkställande direktörerna samt 
medlemmar från styrelsen i Tekniska Verken i Linköping AB, AB Stångåsta-
den och Linköpings Kommunala Fastigheter AB. Den verkställande direk-
tören i Linköpings Stadshus AB skall utses på två år vid ett styrelsemöte 
vilket skall ske i samband med bolagsstämman. VD-posten skall alterneras 
mellan Tekniska Verkens VD och Stångåstadens VD, denna alternering sker 
vartannat år.4

Kommunens insyn och information
Kommunens insyn och information regleras i ägardirektivets tredje punkt. 
Enligt regler i kommunallagen 6:1 skall kommunstyrelsen ha uppsikt över 
verksamheten i företaget. I ärenden som berör företaget där kommunfull-
mäktige måste fatta beslut, har kommunstyrelsen en ledningsfunktion och 
en beredande funktion enligt kommunstyrelsereglementet. Det står skrivet 
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som företagets uppgift att hålla kommunstyrelsen informerade om verksam-
heten och de planerade åtgärderna som är av större vikt. Följande handlingar 
skall alltid sändas till kommunstyrelsen:

• Protokoll från bolagsstämma.
• Protokoll från styrelsesammanträde.
• Företagets årsredovisning.
• Revisionsberättelse.
• Övriga handlingar som är av vikt för kommunstyrelsen.

Övrig information lämnas vid önskemål eller i de fall företagets styrelse 
tycker det är nödvändigt. Kommunledningskontoret och företagets ledning 
skall även se till att det sker regelbundna samråd mellan kommunen och 
företaget. Vid behov skall det även ske samråd mellan kommunstyrelsens 
planeringsutskott och företagets styrelse och ledning.5

Inhämtande av kommunens yttrande
Företaget skall invänta yttrande som avser de frågor som styrelsen anser vara 
av principiell beskaff enhet eller av större vikt såsom:6

• Förvärv och försäljning av aktier och andelar i annat företag
• Bildande, avveckling eller fusion av dotterföretag
• Större, strategiska investeringar
• De åtgärder som innebär en ny inriktning eller att verksamheten får ett 

nytt aff ärsområde.

Linköpings kommuns policyprogram och sekretess
De reglementen och policydokument som är utfärdade av kommunen skall 
vid de tillfällen de är tillämpbara antas och tillämpas av företaget såsom i 
kommunen.7

I de fall en handling som skall överlämnas innehåller sådan uppgift att 
företaget inte är skyldigt att tillhandahålla allmänheten denna, får företaget 
exkludera uppgiften. Om detta har skett skall detta också framgå i hand-
lingen.8

Revision
Revisorerna skall utöver Aktiebolagslagens stadgar pröva huruvida verksam-
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heten bedrivits på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt till-
fredsställande sätt mot bakgrund av det kommunala syftet med företaget 
och dess verksamhet. Revisionsberättelsen skall innehålla information om 
hur detta har utfallit.9

4.1.2 Bolagsordning
Utöver det som står i ägardirektiven har det fastslagits i bolagsordningen att 
aktiekapitalet skall vara lägst 100 miljoner kronor och högst 400 miljoner 
kronor, och det nominella aktievärdet skall vara på 100 000 kronor. Räken-
skapsåret skall vara ett kalenderår.10

Styrelsen skall bestå av minst fem och högst sju ledamöter med eller utan 
suppleanter, styrelsen skall endast bestå av personer ur kommunstyrelsen 
Linköpings kommun. Styrelseledamöterna utses i sin tur av kommunfull-
mäktige i Linköpings kommun i fyra-års perioder, från och med den ordina-
rie bolagsstämman som följer närmast efter allmänna val till kommunfull-
mäktige. Kommunfullmäktige utser även ordförande och vice ordförande i 
företagets styrelse.11

Vid bolagsstämman får de röstberättigade rösta för det antalet av denne 
ägda och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.12

4.1.3 Kommunstyrelsens beslut som föregick ägardirektiv och bolagsordning
Kommunstyrelsen sammanträdde den 26 november 1996 och drog upp 
riktlinjerna för vad som skulle göras i det nya företaget. Bland annat be-
stämdes försäljningssummorna för de då fem företagen som skulle ingå i 
koncernen. Försäljningen av AB Stångåstaden hamnade på 1,3 miljarder 
kronor, Tekniska Verken i Linköping AB på 1,9 miljarder kronor, Linkö-
pings Kommunala Fastigheter AB på 300 miljoner kronor, justerat med 
samma belopp som lämnats i aktieägartillskott i samband med fastighets-
försäljning från kommunen till företaget i december 1996. Linköpings 
Konsert & Kongress AB hamnade på två miljoner kronor och Sankt Kors 
Fastighets AB på 25 miljoner kronor. Köpeskillingen som skulle användas 
var med reverser som hade löptider och ränte- och amorteringsvillkor en-
ligt redovisat resultat.

Det beslutades även att styrelseledamöter inte skulle ha fasta arvoden och 
att de som adjungerades till företagets styrelse inte skall ha någon särskild 
ersättning utöver de fastställda arvoden som de får från respektive företag.

De medel som användes vid detta bildande var bland annat 100 000 kro-
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nor av icke budgeterat försäljningsmedel för det förvärv som gjordes av aktie-
bolaget (holdingbolaget). Ytterligare 25 000 kronor som uppkom för kost-
nader i samband med förvärv av företaget och som ägartillskott för täckning 
av kostnader som uppstått i samband med registrering av ny bolagsordning. 
200 000 kronor som ett ägartillskott till företaget för att täcka kostnader för 
utredning och konsultinsatser i samband med förslag vid bildande av hol-
dingbolag och att fi nansiera ägartillskotten genom tilläggsanslag på 225 000 
kronor från kommunfullmäktiges reservmedel år 1996.

4.2 Det kommunala bostadsföretaget Stångåstaden
Kommunala bostadsföretag är intressant i studier rörande kommunala kon-
cerner eftersom dessa omfattas av lagar som bland annat innebär att läm-
nade koncernbidrag inte får överstiga tillåten nivå13. I Linköpings stadshus 
koncern gäller detta bostadsföretaget Stångåstaden och därmed har detta 
företag blivit ett intressant specialfall att studera. 

Fram till Stopplagens inträde 1999 fanns det inte några exakta bestäm-
melser att följa och detta har medfört för Stångåstaden att transaktioner 
gjorts där kapital inte har återförts till företaget. I juni 1999 tillkom Stopp-
lagen och Stångåstaden passade på att göra en stor utdelning på 93 miljoner 
kronor till moderföretaget innan den trädde i kraft. Åren efter införandet 
har företaget sökt och fått dispens för att ändå kunna lämna koncernbidrag, 
detta för att kunna dra nytta av dess skattemässiga fördel. Villkoret för att 
företaget skulle få dispens var att moderföretaget skulle lämna tillbaka hela 
koncernbidraget i form av ett aktieägartillskott. Detta gjordes även de föl-
jande åren fram till Allbolagens inträde 2002. 2002 års transaktion gjordes 
genom att ett koncernbidrag lämnades, men i detta fall återfördes inte med-
len som ett aktieägartillskott utan som en nyemission.

4.2.1 Kapitaltransaktioner
I denna empiriska studie har det gjorts en jämförelse mellan hur mycket 
kapital som lämnat företaget till moderföretaget i form av koncernbidrag 
och utdelningar, samt hur mycket som återförts till företaget i form av ak-
tieägartillskott och koncernbidrag. Jämförelsen har gjorts mellan alla de år 
som koncernen varit aktiv. 

Inför det kommande räkenskapsåret ställer alltid Linköpings Stadshus 
upp ett mål för koncernbidrag som dotterföretagen skall uppnå. Detta gäller 
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alltså inte bara för Stångåstaden, utan för samtliga dotterföretag. Dessa mål 
kommer inte att beskrivas närmare i empirin, men det är viktigt att beakta 
detta faktum.

Gällande Stångåstaden har även en procentuell jämförelse gjorts som vi-
sar hur mycket som återkommit till företaget jämfört med vad som utgått. 
Denna jämförelse gjordes bland annat med anledning av ovan diskuterade 
lagar. Följande tabell kan närmare studeras i bilaga 2, tabell 7.

Figur 6. Kapitaltransaktioner mellan Stångåstaden och Linköpings Stads-
hus. (Alla belopp i kkr)

Stångåstaden återfi ck det första året som koncernen var verksamt 72 procent 
av den summa som lämnats till Linköpings Stadshus. År 1998, som var det 
andra verksamhetsåret, fi ck företaget tillbaka 64 procent av det som lämnats 
i form av koncernbidrag. Året efter kom så Stopplagen, där företaget tvinga-
des följa dess regler. Dock trädde inte Stopplagen i kraft förrän i juni 1999 
och Stångåstaden kunde därmed kalla till en extra bolagsstämma och besluta 
om en utdelning på 93 miljoner kronor till moderföretaget. Detta år gjor-
des inga fl er transaktioner. Åren efter Stopplagen har ovillkorade aktieägar-
tillskott och nyemission (2002) lämnats av moderföretaget, så att summan 
motsvarar det givna koncernbidraget. Stångåstaden har år 2003 lämnat kon-
cernbidrag på cirka 109 miljoner kronor och har från Linköpings Stadshus 
fått 78,8 miljoner kronor i aktieägartillskott, vilket motsvarar 72 procent.

Stångåstaden är det företag i koncernen som näst Tekniska Verken totalt läm-
nat den högsta nettosumman till moderföretaget Linköpings stadshus AB. 

Mottagna Lämnade Summa Hur stor del har  
År tillskott & bidrag & lämnat Stångåstaden? 

bidrag utd.intäkt (Summa  / 
Lämnade bidrag & 

utd. Intäkt) 
1997 79 715 -110 715 -31 000 28%
1998 12 795 -48 770 -35 975 74%
1999 0 -93 000 -93 000 100%
2000 67 230 -67 230 0 0%
2001 124 791 -124 791 0 0%
2002 125 000 -125 000 0 0%
2003 78 800 -109 444 -30 644 28%
Totalt 488 331 -678 950 -190 619 28%
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4.3 Energiföretaget Tekniska Verken
I och med att Tekniska Verken är det största företaget i Koncernen, och sam-
tidigt det mest inkomstbringande, tas även deras kapitaltransaktioner upp 
för en närmare beskrivning. 

4.3.1 Kapitaltransaktioner
En jämförelse mellan erhållna tillskott och lämnade bidrag har även gjorts 
vad gäller Tekniska Verkens kapitaltransaktioner. Tekniska verken har under 
åren 1997-2003 lämnat ifrån sig koncernbidrag på ungefär 530 miljoner 
kronor. Under samma period har de tillförts aktieägartillskott på cirka 55 
miljoner. Detta betyder att energiföretaget har fått lämna ifrån sig den abso-
lut största summan netto. Totalt sett så har företaget fått tillbaka tio procent 
av vad de har lämnat ifrån sig. De fl esta av åren är den siff ran noll. Tabellen 
nedan fi nns även i utförligare format i bilaga 2, tabell 8.

Figur 7. Kapitaltransaktioner mellan Tekniska Verken och Linköpings Stads-
hus. (Alla belopp i kkr)

Överföringarna går till så att ekonomiska medel lämnar företaget i form av 
koncernbidrag, och vissa år återförs en mindre del från Linköpings Stadshus 
i form av ovillkorade aktieägartillskott. Varje år har alltså Tekniska Verken 
lämnat ifrån sig koncernbidrag till moderföretaget på minst 14 miljoner kro-
nor. En mer detaljerad redogörelse av överföringarna framställs i bilaga 2.

Mottagna Lämnade Summa Hur stor del har  
År tillskott & bidrag & lämnat Tekniska Verken? 

bidrag utd.intäkt (Summa  / 
Lämnade bidrag & 

utd. Intäkt) 
1997 0 -64 000 -64 000 100%
1998 0 -64 000 -64 000 100%
1999 23 970 -97 293 -73 323 75%
2000 0 -14 000 -14 000 100%
2001 1 440 -66 720 -65 280 98%
2002 29 520 -142 122 -112 602 79%
2003 0 -82 000 -82 000 100%
Totalt 54 930 -530 135 -475 205 90%



50

Koncerninterna Transaktioner i Kommunala Företagskoncerner

4.4 Övriga företag
Det två stora företagen i koncernen har redovisats ovan. Här kommer en 
genomgång av de övriga fyra företagen som ingår i koncernen. Tabellerna 
under denna rubrik är hämtade och fi nns tillgängliga i utförligare format i 
bilaga 2, tabellerna 2-4. Koncernens skulder och räntekostnader till kom-
munen fi nns även i tabellformat i bilaga 2, tabellerna 9-10.

4.4.1 Kapitaltransaktioner
Kapitaltransaktioner har även skett bland de fyra mindre företagen, dock 
ej på samma höga nivå och i lika stor omfattning. Linköpings Kommunala 
Fastigheter är det företag som räknas som det största av dessa fyra och som 
har haft investeringar som gjort att det har förts in kapital till företaget. 
Framförallt gäller detta år 1997, då företaget fi ck ett ovillkorat aktieägartill-
skott av Linköpings stadshus. Företaget har också med en jämn ström delat 
ut koncernbidrag och dessa har legat på måttlig nivå år 1997, 1998 och 
1999 där de två senare åren inte renderade i några aktieägartillskott. Åren 
2000, 2001 och 2002 har det lämnats större koncernbidrag till moderföre-
taget där företaget endast ett år har fått ett mindre aktieägartillskott tillbaka 
i förhållande till vad som gavs. Det sista året fi ck Linköpings Kommunala 
Fastigheter det enda koncernbidrag som Linköpings Stadshus har gett sedan 
starten 1997.

Figur 8. Kapitaltransaktioner mellan Linköpings Kommunala Fastigheter 
och Linköpings Stadshus. (Alla belopp i kkr)

Mottagna Lämnade Summa Hur stor del har lämnat 
År tillskott & bidrag & Linköpings Kommunala Fastigheter?

bidrag utd.intäkt (Summa  / 
Lämnade bidrag & 

utd. Intäkt) 
1997 28 546 -5 000 23 546
1998 0 -6 800 -6 800 100%
1999 0 -6 800 -6 800 100%
2000 0 -25 000 -25 000 100%
2001 0 -33 371 -33 371 100%
2002 1 440 -42 449 -41 009 97%
2003 8 000 0 8 000
Totalt 37 986 -119 420 -81 434 68%
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Sankt Kors Fastighets AB är det företag som varit i mest behov av att fylla 
på sitt kapital med aktieägartillskott från Linköpings Stadshus. Redan första 
året, 1997, fi ck företaget ett större ovillkorat aktieägartillskott på 30 miljo-
ner kronor. De två efterföljande åren skedde ingen aktivitet med kapital-
transaktioner. Först 2000 och 2001 lämnade företaget koncernbidrag igen. 
År 2002 gav företaget ett något större koncernbidrag, samtidigt som de fi ck 
ett mindre ovillkorat aktieägartillskott tillbaka. Företaget fi ck i samband 
med större investeringar ett stort aktieägartillskott år 2003 på 50 miljoner 
kronor, detta år lämnade företaget inga koncernbidrag.

Figur 9. Kapitaltransaktioner mellan Sankt Kors och Linköpings Stadshus. 
(Alla belopp i kkr)

Bryggaregården AB är det företag som har den minsta verksamheten, vilket 
även avspeglar sig i kapitaltransaktionerna. Företaget ingick inte självstän-
digt i koncernen förrän 1999, tidigare ägdes företaget av Sankt Kors. Det är 
endast under två år som kapitaltransaktioner skett från och till företaget, år 
2000 och 2001. År 2000 lämnade företaget ett koncernbidrag på 260 000 
kronor och 2001 lämnades ett koncernbidrag på 977 000 kronor. Detta år 
fi ck företaget också ett ovillkorat aktieägartillskott på 526 000 kronor.

Mottagna Lämnade Summa Hur stor del har  
År tillskott & bidrag & lämnat Sankt Kors? 

bidrag utd.intäkt (Summa  / 
Lämnade bidrag & 

utd. Intäkt) 
1997 30 000 0 30 000
1998 0 0 0 0%
1999 0 0 0 0%
2000 0 -1 670 -1 670 100%
2001 0 -1 706 -1 706 100%
2002 720 -3 023 -2 303 76%
2003 50 000 0 50 000
Totalt 80 720 -6 399 74 321
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Figur 10. Kapitaltransaktioner mellan Bryggaregården och Linköpings 
Stadshus. (Alla belopp i kkr)

Linköpings Konsert & Kongress har varit en fl itig givare av mindre belopp, 
i form av koncernbidrag till moderföretaget Linköping Stadshus. Företaget 
har lämnat summor som sträcker sig från 60 000 kronor till 415 000 kronor 
de första åren. År 2002 var man i behov av ett aktieägartillskott vilket förde 
med sig att företaget fi ck ett ovillkorat aktieägartillskott av moderföreta-
get på 4 720 000 kronor, efter att ett koncernbidrag lämnats på 1 000 000 
kronor. Totalt sett har Konsert & Kongress erhållit mer än vad som givits, 
framförallt på grund av år 2002.

Figur 11. Kapitaltransaktioner mellan Linköpings Konsert & Kongress och 
Linköpings Stadshus. (Alla belopp i kkr)

Mottagna Lämnade Summa Hur stor del har  
År tillskott & bidrag & lämnat Bryggaregården? 

bidrag utd.intäkt (Summa  / 
Lämnade bidrag & 

utd. Intäkt) 
1997
1998
1999 0 0 0 0%
2000 0 -260 -260 100%
2001 526 -977 -451 46%
2002 0 0 0 0%
2003 0 0 0 0%
Totalt 526 -1 237 -711 57%

Mottagna Lämnade Summa Hur stor del har lämnat 
År tillskott & bidrag & Linköping Konsert & Kongress? 

bidrag utd.intäkt (Summa  / 
Lämnade bidrag & 

utd. Intäkt) 
1997 0 -60 -60 100%
1998 0 -90 -90 100%
1999 0 -225 -225 100%
2000 0 -415 -415 100%
2001 0 0 0 0%
2002 4 720 -1 000 3 720
2003 1 013 -1 407 -394 28%
Totalt 5 733 -3 197 2 536
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4.5 Koncernens skulder och räntekostnader
till kommunen

När kommunala koncerner bildas brukar detta föregås av att det nya moder-
företaget tar ett lån från kommunen för att fi nansiera köpen av de företag 
som skall ingå, och på detta sätt förvärva dem från kommunen. Dessa lån 
betalas som andra lån, med ränta plus eventuella amorteringar.

Innan Linköpings stadshus bildades i december 1996 togs ett reverslån 
från kommunen. Koncernen har endast betalat ränta på lånet, amorteringar 
har således inte gjorts. I bilaga 2 kan en jämförelse mellan räntekostnaderna 
med lånesummans storlek hittas. Därmed kan även en bedömning göras 
huruvida räntan har befunnit sig på en marknadsmässig nivå. Under Linkö-
pings Stadshus första verksamma år har kommunen delat upp lånet, lagt en 
del av lånet till marknadsränta och den övriga delen till nollränta. Detta har 
medfört låga genomsnittliga räntekostnader under de första åren. År 2003 
motsvarade dock den genomsnittliga räntekostnaden för reverslånet mark-
nadsräntan. En avstämning är även inkluderad i bilaga 2 mellan av kommu-
nen redovisade reversfordringar samt ränteintäkter och Linköping Stadshus 
motsvarande reversskuld samt räntekostnader. Detta för att få en större grad 
av tillförlitlighet till storleken på lån och räntekostnader. Linköping stads-
hus har i sin balansräkning valt att använda långfristiga skulder för posten 
reverslån, medan Linköpings kommun har delat upp reversfordringen på 
långa och kortfristiga fordringar. Detta gör att bästa möjliga jämförelse tor-
de vara mellan summorna av skulden/fordringen.

Linköpings Stadshus tog alltså år 1996 ett reverslån på 3 427 miljoner 
kronor, som låg konstant, med undantag för år 1997 och 2003. Under dessa 
år har koncernen betalat räntor som legat mellan 3,04 procent och 4,81 pro-
cent. Denna räntenivå är, som tidigare bekräftat, motsvarande eller mindre 
än marknadsräntan. Anledningen till att räntan var lägre i början var den 
uppdelning av lånet som gjordes med nollränta och marknadsränta..

Linköpings kommun har alltså valt att redovisa sina reversfordringar på 
ett annat sätt än koncernens moderföretag. Likväl är summan av dem i stort 
sett densamma som den Linköping Stadshus redovisar. Dock med undan-
tag för år 1999, där Linköping Stadshus redovisar en kortfristig skuld som 
inte kommunen tagit upp i sin årsredovisning samt år 2003 då Linköpings 
Stadshus redovisar ett värde som överstiger kommunens med cirka 48 mil-
joner kronor. 
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Kommunen fi nansierar inte reverslånet med något utomstående lån, utan 
det betraktas som en tillgång.

4.6 Analysmodell
Modellen nedan knyter nu ihop teorin med empirin och visar hur det em-
piriska materialet kommer att bearbetas i analysen.

Figur 12. Analysmodell (Teori – Empiri – Analys).
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Noter

1 Linköpings Stadshus AB, Ägardirektiv. punkt 1.1.
2 Ibid.
3 a.a. punkt 1.2.
4 a.a. punkt 2.1.
5 a.a. punkt 3.
6 a.a. punkt 4.
7 a.a. punkt 5.
8 a.a. punkt 7.
9 a.a. punkt 9.
10 Linköpings Stadshus AB, Bolagsordning. § 5, 6 och 7.
11 a.a. § 8.
12 a.a. § 13.
13 Jan-Erik Gustafsson m.fl ., 2004. s. 23.
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5 Analys

I denna del av studien jämförs det empiriska materialet med det teoretiska 
materialet och en analys görs därefter. Dispositionen av kapitlet följer de 
frågeställningar som gjordes i inledningskapitlet. Detta för att på bästa sätt 
kunna uppnå det syfte som lagts upp för studien.

Figur 13. Analyskapitlets disposition

5.1 Ägardirektivets och bolagsordningens 
överensstämmelse med överföringarna

För att ta reda på vad det fi nns för syfte med kapitalöverföringar, måste syftet 
med hela verksamheten också beaktas. I detta fall gäller det en kommunal 
koncernverksamhet där kommunen samlat ett antal företag. 

Motiven för att bygga upp en koncern kan, som tidigare beskrivits, vara 
en önskan att expandera. Det främsta syftet borde dock vara att skapa eko-
nomiska fördelar som inte de enskilda företagen själva skulle kunna uppnå. 
När det gäller en kommunal koncern kan det även fi nnas andra preferenser, 

�� Ägardirektiv och bolagsordningens överensstämmelse
med överföringarna

�� Överföringar mellan moderföretag och dotterföretag 
- Stångåstaden
- Tekniska Verken 
- Linköpings Kommunala Fastigheter
- Sankt Kors 
- Bryggaregården
- Linköping Konsert & Kongress
- Övriga transaktioner
- Koncernbidrag
- Aktieägartillskott
- Utdelning

�� Överträdelser av lagar 
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en av dessa är vilken styrning som koncernen skall ha. I de fl esta kommu-
nala koncerner fi nns ingen egentlig koncernchef. Den verkställande direk-
tören i moderföretaget är ofta en outtalad koncernchef. Den verkställande 
direktören kan dessutom ofta i kommunala koncerner vara densamma som 
kommundirektören, vilket inte alltid är gångbart då det ofta krävs två olika 
personer att sköta dessa uppgifter. Det är viktigt att kommunkoncernerna 
har ett koncerntänkande som är kopplat till kommunens syfte med den 
kommunala koncernen.

Det är alltså bra att veta hur verksamheten är uppbyggd för att förstå var-
för överföringar görs. Linköpings Stadshus ägs av Linköpings kommun och 
på så sätt är koncernen även bunden till dess syften. Det är av stor vikt att 
koncernen håller kommunstyrelsen informerad om verksamheten, det är 
även angeläget att veta vilka som styr verksamheten. I Linköping Stadshus 
består styrelsen av de verkställande direktörerna samt medlemmar från sty-
relsen i Tekniska Verken, Stångåstaden och Linköpings Kommunala Fastig-
heter. Verkställande direktören i Linköpings Stadshus skall utses på två år, 
och denna post alterneras mellan verkställande direktören i Tekniska Verken 
och Stångåstaden.

För Linköpings Stadshus AB satte Linköpings kommunfullmäktige upp 
ett antal förutsättningar i ägardirektivet den 26 november 1996, däribland 
ändamålet för verksamheten. Kommunfullmäktige ville med verksamheten 
samordna ägaransvaret för företagen inom Linköpings kommun för att få 
största möjliga resursutnyttjande.

Syftet med verksamheten handlar i synnerhet om resultatoptimering, och 
detta ses också vara målet med de koncerninterna överföringarna. En mini-
mering av skatten sker i koncernföretagen genom att vinstgivande företag 
lämnar ifrån sig koncernbidrag till moderföretag, som i sin tur ger förlust-
bringande företag tillskott samt lämnar ränta till kommunen. Detta förut-
sätter att de företag som lämnar ett överskott till moderföretaget inte pressas 
till att göra vinster, så att kommunens medlemmar, som är kunder i företa-
gen, drabbas på ett negativt sätt av resultatkraven.

De överföringar som har gjorts under åren bör nu tolkas för att en jäm-
förelse skall kunna göras mellan kommunens syfte med de koncerninterna 
överföringarna och hur de faktiskt har handlat i koncernen. 

Från Stångåstaden har det överförts belopp som visar på att företaget vissa 
år har pressats hårt för att klara de överföringskrav som moderföretaget ställt 
upp. Detta gäller framför allt de första åren och det senaste. Vid dessa till-
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fällen försvinner varje år runt 30 miljoner kronor från Stångåstaden, utom 
år 1999 då 93 miljoner kronor delas ut till moderföretaget. Det troliga är 
att ett kommunalt bostadsföretag som skall drivas utan vinstsyfte då pressar 
upp hyrorna för sina kunder, för att dessa koncernbidrag skall vara möjliga 
att genomföra.

Tekniska Verken har varje år lämnat stora summor till moderföretaget. 
Ofta har det handlat om mellan 60 och 80 miljoner kronor. Därmed är det 
förutom Stångåstaden, framför allt Tekniska Verken som har använts till att 
betala reversräntan till kommunen och även till att ge tillskott i de övriga 
förlustbringande företagen.

Om detta nu jämförs med det syfte och de principer som kommunen skall 
arbeta efter beträff ande den kommunala företagskoncernen, kan följande 
konstateras. Linköpings Stadshus, och därmed kommunen, ställer upp om-
fångsrika resultatmål för sina vinstbringande företag. Detta gör att Stån-
gåstaden i denna fallstudie ansätts att ge koncernbidrag, istället för att an-
vända summan till förbättring och investering i bostädernas standard. Detta 
beteende skulle kunna förklaras med institutionell teori.  

Den institutionella teorin tar upp institutionalisering inom organisato-
riska fält, där organisationer imiterar andra organisationer för att eliminera 
problem. I detta fall är det tydligt att kommunen har sneglat åt det privata 
hållet och nu allt mer börjar likna privata företag. Eftersom de kommunala 
företagen jämför sig med privata företag som har andra egenskaper än vad 
de off entliga ska ha, förändrar de inte bara sin identitet, utan även den egna 
verksamheten.

Det är tydligt att fallet i denna studie är infl uerad av marknadsidén. Refor-
mer som kommunen genomfört, inte minst vid koncernbildningen, är tyd-
liga indikationer på en företagisering inom Linköpings kommun. Konkur-
rens och resultatorientering är nu en viktig faktor när kommunens företag 
försöker efterlikna de privata.

5.2 Överföringar mellan moderföretag och
dotterföretag

De överföringar som har varit aktuella i denna studie är koncernbidrag, 
aktieägartillskott och utdelningar. Denna analys börjar med att behandla de 
överföringar som har gjorts i varje företag för att sedan koppla dessa till den 
teori som tidigare presenterats i kapitel tre. 
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Linköpings Stadshus koncern har under verksamhetens livstid gjort ett 
antal transaktioner mellan moderföretaget och dotterföretagen. Samtliga av 
de ovan nämnda kapitaltransaktionsmöjligheterna har använts i större el-
ler mindre omfattning. Samtliga företag i koncernen har också i varierande 
omfattning varit involverade i dessa transaktioner.

Stångåstaden
Stångåstaden har varje år från 1997-2003 lämnat koncernbidrag och vid 
ett tillfälle gjort en utdelning till moderföretaget. Det har handlat om sum-
mor från drygt 48 miljoner till 125 miljoner kronor. De första tre åren har 
summan som återbetalats i form av aktieägartillskott varit blygsam. Belop-
pet som återbetalats har varit från 72 procent av det lämnade, till inget alls. 
Därefter följde tre år då alla koncernbidrag återbetalades fullt ut genom ett 
aktieägartillskott. I ett fall har detta skett genom en nyemission, på en lika 
stor summa. Under dessa år gällde Stopplagen och företaget lämnade kon-
cernbidrag endast på dispens från regeringen, med just det villkoret att hela 
summan skulle återföras.

Det senaste året, 2003, återgick Stångåstaden till att lämna ett koncernbi-
drag på drygt 109 miljoner kronor, och återförde endast 78 miljoner kronor. 
Detta motsvarar 72 procent och en tänkt vinst efter skatt. Detta är en tydlig 
återgång till det tidigare systemet som Stångåstaden använde innan Stopp-
lagen infördes. Tydligt är att Stångåstaden alltså endast har lämnat ifrån sig 
medel när Stopplagen inte var i kraft. Därmed har Allbolagen inte alls den 
eff ekt som Stopplagen uppenbarligen hade.  

Tekniska Verken
Tekniska verken, som är det största företaget i koncernen, har under åren 
1997-2003 lämnat ifrån sig koncernbidrag på totalt ungefär 530 miljoner 
kronor. Detta har skett kontinuerligt varje år i storlekar som varierat från 14 
miljoner kronor till 142 miljoner kronor. I detta företag är skillnaden mel-
lan lämnade koncernbidrag och erhållna aktieägartillskott markant. Endast 
vid tre tillfällen har Tekniska Verken erhållit aktieägartillskott. Dessa tillfäl-
len är de år då koncernbidragen har varit ovanligt stora.

Tekniska Verken är alltså det företag som Linköpings Stadshus använder 
för att erhålla de största koncernbidragen. Nästan en halv miljard av ener-
giföretagets resultat efter fi nansnetto har under åren 1997-2003 lämnats via 
koncernbidrag, kvittat mot aktieägartillskott. 
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Linköpings Kommunala Fastigheter
Det tredje största företaget i koncernen är Linköpings kommunala fastighe-
ter. Under alla åren har detta företag lämnat koncernbidrag, med undantag 
för 2003. De första tre åren har koncernen lämnat små koncernbidrag runt 
5-7 miljoner kronor. Dessutom gav moderföretaget ett aktieägartillskott 
1997 på cirka 28 miljoner kronor. De tre kommande åren, 2000-2002, läm-
nade Linköpings Kommunala Fastigheter större koncernbidrag som rörde 
sig mellan 25 miljoner och 42 miljoner kronor. Genom att moderföretaget 
lämnade ett koncernbidrag på 8 miljoner kronor år 2003, är detta år tillsam-
mans med 1997 de år som Linköpings Kommunala Fastigheter inte behöv-
de lämna medel. Totalt under åren, om koncernbidrag och aktieägartillskott 
kvittas, har företaget lämnat ungefär 81 miljoner kronor till moderföretaget. 
De år som företaget erhållit medel, har detta motiverats med att större inves-
teringar gjorts, så att kapital har behövts tillföras.

Sankt Kors
Sankt Kors Fastighets AB är det företaget som tagit emot störst summor 
från Linköpings Stadshus i aktieägartillskott, i förhållande till storleken på 
företaget. Redan 1997 så fi ck företaget ett större ovillkorat aktieägartillskott 
på 30 miljoner kronor. De följande åren skedde inga transaktioner förrän år 
2000, då Sankt Kors lämnade koncernbidrag på drygt 1,5 miljoner kronor. 
En liknande summa lämnades året efter, och år 2002 lämnades 3 miljoner 
kronor, medan 720 000 återlämnades som aktieägartillskott. Företaget fi ck 
år 2003 i samband med större investeringar ett stort aktieägartillskott på 
50 miljoner kronor. Då inget koncernbidrag lämnades bidrog detta aktieä-
gartillskott, tillsammans med 1997 års aktieägartillskott, till att Sankt Kors 
totalt är det företag som hamnar på nästan 75 miljoner plus, efter en sum-
mering av koncernbidrag och aktieägartillskott.

Bryggaregården
Bryggaregården AB är det företag i koncernen som har den minsta verksam-
heten, vilket avspeglar sig i kapitaltransaktionerna. Under år 2000 och 2001 
har företaget lämnat 1,2 miljoner kronor i koncernbidrag och fått tillbaka 
en halv miljon kronor i aktieägartillskott. Detta är de enda transaktionerna 
som gjorts under den aktuella perioden, och därmed har de lämnat en net-
tosumma på 711 000 kronor till Linköpings Stadshus.
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Linköping Konsert & Kongress
I detta dotterföretag har inga stora summor lämnats. Mellan år 1997 och 
2001 fi ck företaget ingenting från sitt moderföretag och de koncernbidrag 
som lämnades handlade om mellan 60 000 kronor och 415 000 kronor. Det 
var först år 2002 som moderföretaget erhöll aktieägartillskott. Totalt fi ck 
företaget, efter lämnat koncernbidrag, 3,7 miljoner kronor. Därmed gick 
Linköping Konsert & Kongress’ transaktioner någorlunda jämt ut. År 2003 
erhölls 1 miljon kronor i aktieägartillskott medan koncernbidraget var 1,4 
miljoner kronor. Totalt över åren var diff erensen mellan aktieägartillskott 
och koncernbidrag 2,5 miljoner kronor.

Övriga transaktioner
De enda transaktionerna som sker från moderföretaget, förutom transaktio-
nerna till dotterföretagen, är de räntekostnader som betalas till kommunen. 
Med detta visas kopplingen mellan kommunen och Linköpings Stadshus 
och den form av kapitaltransaktioner som sker dem emellan. Ett reverslån 
på 3 427 miljoner kronor togs från kommunen i samband med bildandet 
1996, ett lån som inte amorteras utan som endast betalas ränta på. Kommu-
nen fi nansierar inte det lånet utifrån, utan betraktar det som en tillgång. Det 
intressanta med transaktionerna mellan dessa är, om det har fi nns tillfällen då 
kommunen tagit ut mer ränta än vad som är marknadsmässigt. De genom-
snittliga räntorna har dock under perioden 1997-2003 legat mellan 3,04 % 
och 4,81 % för Linköpings Stadshus, med en genomsnittlig ränta/år för hela 
perioden på 3,80 %. Dessa räntenivåer ligger under marknadsräntan största 
tiden. Det är först framåt 2003 som räntorna närmar sig en marknadsnivå. 
Linköpings Stadshus förklarar detta med att vissa delar av lånet till en början 
var räntefria och att den övriga delen låg på marknadsnivå.

Koncernbidrag
Koncernbidrag är en överföring som enligt teorin främst används av skat-
temässiga skäl och gör att koncerner kan fl ytta vinster mellan företagen i 
koncernen, just för att minska den totala skattebördan. De koncernbidrag 
som gjorts i Linköpings Stadshus koncern, har främst tagits från de stora 
företagen Tekniska Verken och Stångåstaden för att sedan användas till att 
betala den ränta som moderföretaget erlägger kommunen.
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Aktieägartillskott
Aktieägartillskott kan indelas i kategorierna ovillkorade eller villkorade. De 
ovillkorade aktieägartillskotten innebär att det tillskjuts medel till företaget 
från aktieägare utan att det fi nns några krav på återbetalning. Alla aktieä-
gartillskott som har lämnats inom Linköpings Stadshus Koncern är ovill-
korade. Därmed betraktas de medel som tillförts dotterföretagen som en 
skattefri intäkt. För Linköpings Stadshus, som är det givande företaget, har 
dotterföretagens bokförda värde höjts, och blir då avdragsgillt först när Lin-
köpings Stadshus avyttrar sina aktier. De bokförda värdenas förändring kan 
följas i Bilaga 2 i tabell 6. 

Utdelning
Beslut om utdelning tas av bolagsstämman, och storleken beslutas efter ett 
förslag till årsredovisningen, detta innebär att utdelningen inte kan verkstäl-
las förrän året efter. Stångåstaden hade 1999 en extrainsatt bolagsstämma, 
där det beslutades om en utdelning till Linköpings Stadshus på 93 miljo-
ner kronor. Istället för att dela ut en anteciperad utdelning, gjorde alltså 
Stångåstaden en vanlig utdelning för att hinna lämna en stor summa innan 
Stopplagen trädde i kraft.

Som klargjorts ovan, har Linköpings Stadshus koncern gjort transaktioner 
inom koncernen i form av koncernbidrag och aktieägartillskott. Utdelning 
har bara skett en gång strax innan Stopplagen började gälla. Kapitaltransak-
tionerna har fördelats på så sätt att de största kapitalsummorna har kommit 
från de två stora företagen i koncernen, närmare bestämt Stångåstaden och 
Tekniska verken. Det företag som tillförts störst kapitaltillskott i koncernen 
är Sankt Kors, som under årens lopp haft en del stora investeringar. Kon-
cernbidrag har dock alla företagen i koncernen lämnat vid något tillfälle. 
Koncernen har valt koncernbidrag och aktieägartillskott som den lämpli-
gaste metoden för interna transaktioner. Aktieägartillskott, som har läm-
nats från moderföretaget till dotterföretagen, har i samtliga fall handlat om 
ovillkorade aktieägartillskott, vilket gjort att det inte funnits några krav på 
återbetalningar. Koncernbidrag från moderföretaget har endast använts en 
gång till Linköpings Kommunala Fastigheter år 2003.

I övrigt har inte koncernen Linköpings stadshus gjort några uppseendeväck-
ande överföringar, även om Tekniska Verken tillsammans med Stångåstaden 
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är de företag som framför allt har fått fi nansiera Linköpings Stadshus ränte-
kostnader till kommunen. Linköpings Stadshus erhållna koncernbidrag har 
gått direkt till räntekostnader eller tillbaka till dotterföretagen via aktieägar-
tillskott. Dock har omfördelningen av kapital inte tillkommit förlustbring-
ande företag i någon högre grad. Den största delen har istället använts till 
räntekostnader till kommunen. En tydlig bild ges i bilaga 2, tabell 11, där 
ett sammandrag av koncernens överföringar jämförs med moderföretagets 
räntekostnader.

5.3 Överträdelser av lagar
Frågan som ställs är om, och i så fall vilka, lagar som bryts när kommunala 
koncerner gör koncerninterna transaktioner. Till att börja med måste det då 
redas ut vilken företagsform som är aktuell, och vilka rättskällor som då är 
aktuella. Linköpings Stadshus är ett kommunalt koncernföretag. Alltså mås-
te det klarläggas om aktiebolagsrätten eller kommunalrätten skall följas.

Linköping Stadshus är alltså en kommunal koncern, vilket innebär att 
koncernen måste stödjas mot kommunalrätten. Dock är Linköpings Stads-
hus AB ett aktiebolag vars verksamhet måste rätta sig efter aktiebolagsrättens 
reglering. Kommunalrätten gör sig väl synlig i Linköpings Stadshus ägardi-
rektiv där det framgår att kommunen måste ha insyn och information från 
koncernen. Kommunen skall även enligt regler i kommunallagen ha uppsikt 
över verksamheten i företaget. I de ärenden som berör företaget, och där 
kommunfullmäktige måste ta beslut, har kommunstyrelsen en ledande och 
beredande funktion. Det skall även vid behov ske samråd mellan kommun-
styrelsens planeringsutskott och företagets styrelse och ledning. Linköpings 
Stadshus måste även invänta yttranden som avser frågor som styrelsen kan 
anse vara av grundläggande slag, eller av större vikt, som exempelvis större, 
strategiska investeringar och åtgärder som kan innebära en ny inriktning el-
ler att verksamheten får ett nytt aff ärsområde.

Detta fi nns förtydligat i kommunalrätten som syftar till en rättssäker och 
demokratisk styrning av kommuners verksamhet I kommunalrätten hör be-
slut i fullmäktige, styrelser och nämnder ihop med den demokratiska grun-
den för hela verksamheten. Det fi nns en punkt där kommunalrätten kan få 
en direkt betydelse för kommunala aktiebolag. Det är att den kan användas 
som tolkningsdata för att avgöra syftet med företaget eller föremålet för dess 
verksamhet. Kommunalrätten får alltså betydelse för vilka beslut som kan 
tas i bolagsstyrelsen och vilka som måste tas med den kommunala ägaren 
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på bolagsstämman. Detta kallas outtalad exklusiv bolagsstämmokompetens. 
Aktiebolagsrätten eftersträvar i sin tur att skapa eff ektiva organisationssys-
tem för näringsverksamhet.

Linköpings Stadshus koncern har under sin verksamma period följt de gäl-
lande reglerna för tidpunkterna av transaktionerna. Det framgår även klart 
att koncernen med sitt ägardirektiv beskriver att styrningen delvis sker av 
kommunstyrelsen och delvis av företagen i koncernen. Eftersom företagen i 
koncernen samtidigt är aktiebolag, skall reglerna i aktiebolagsrätten vara de 
som i huvudsak skall följas. Dock måste kommunalrättens regler ändå tas i 
akt för att förstå det komplexa i koncernen.

 En annan av kommunalrättens punkter, som ofta är oklar i vissa samman-
hang, är vinstsyftesförbudet, som givetvis även gäller Linköpings Stadshus 
och dess verksamhet. Vinstsyftesförbudet speglas i koncernen genom att mo-
derföretaget inte har en egen verksamhet, utan endast i detta sammanhang 
fungerar som en administrativ enhet. Således fi nns det inget vinstsyfte med 
koncernen. Den existerar för att verka som en funktion för att få ett opti-
malt resursutnyttjande inom koncernen. Tekniska Verken och Stångåstaden 
är två stora företag inom koncernen vars verksamhet bringar vinst. Dock är 
det viktigt att påpeka att dessa inte överträder vare sig vinstsyftesförbudet 
eller självkostnadsprincipen. Det är nämligen fastslaget att kommunala bo-
stadsföretag och energiföretag i sig inte behöver följa dessa principer. Dock 
skall de gälla för den kommunala koncernen som helhet.

Linköpings Stadshus dotterföretag Stångåstaden, som är ett allmännyttigt 
bostadsföretag, har också andra lagar som de måste tas hänsyn till. Där-
med bör de kapitaltransaktioner som Stångåstaden gjort till moderföretaget 
jämföras med de regelverk som fi nns. Under årens lopp har dessa regelverk 
ändrats och även detta måste uppmärksammas. Företaget har under åren 
1997 till 2003 gjort ett antal transaktioner som är av intresse. Dessa speglar 
tydligt hur de aktuella regleringarna har förändrats och anpassats efter gäl-
lande lagar.

De lagar som nämnts i samband med bostadsföretag är Stopplagen och 
Allbolagen. Den förstnämnda började gälla i juni 1999, och den senare togs 
i bruk 2002. Vissa regler börjar dock inte gälla förrän 2004. Exempel på 
detta är regler gällande utdelningar.

Stångåstaden har, fram till dess att Stopplagen inträdde 1999, inte behövt 
anpassa sina överföringar efter regler som specifi kt riktar sig till allmännyt-
tiga bostadsföretag. Detta har medfört att koncernbidrag under denna pe-
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riod inte har returnerats på samma sätt som reglering under de senare åren 
sett till. Stopplagen kom i juni 1999 och Stångåstaden passade då på att göra 
en stor utdelning på 93 miljoner kronor till moderföretaget, innan lagen 
trädde i kraft. Efter lagens inträde har dock företaget sökt och fått dispens 
för att ändå kunna lämna koncernbidrag, detta för att kunna dra nytta av 
dess skattemässiga fördel. Det fanns dock ett villkor för att Stångåstaden 
skulle få dispens, och det var att moderföretaget skulle lämna tillbaka hela 
koncernbidraget i form av ett aktieägartillskott. Denna dispens gällde även 
de följande åren fram till Allbolagens inträde 2002. Det sistnämnda året 
lämnades koncernbidrag, men det återkom i detta fall inte som ett aktieä-
gartillskott, utan som en nyemission.

I samband med att Stopplagen började gälla i juni 1999, togs även sank-
tioner upp som en åtgärd för att reglerna skulle följas. Sanktionerna innehöll 
minskningar av det generella statsbidraget om det kommunala bostadsfö-
retaget inte följde den reglering som fanns för utdelning. Denna reglering 
innebar att utdelningen inte fi ck överstiga en viss beräknad skälig avkast-
ning. Detta gällde även om utdelning eller aktieägartillskott skedde till fö-
retag som kommunen hade ett direkt eller indirekt infl ytande över och som 
inte hade som huvuduppgift att förvalta bostadsfastigheter.

Stångåstadens situation som bostadsföretag är en viktig del att analysera i 
och med att den berör företagets hyresgäster, tillika kommunens medlem-
mar. Eftersom regler kring transaktioner från bostadsföretag innan 1999 
inte fanns tillgänglig, kan inte koncernen direkt ha gjort några lagöverträ-
delser. Att företaget sedan gjorde en utdelning just innan en lag tillkom 
som förbjöd detta, är mycket olyckligt. Både med tanke på bostadsföretagets 
kunder och varför lagen infördes. Dock kan det konstateras att koncernen 
inte heller vid detta tillfälle överträdde någon lag. Transaktioner som har 
skett under tiden för Stopplagens tillämpning, har följt de villkor som följde 
med den dispens som företaget fi ck av regeringen. Det vill säga; aktieägar-
tillskott har återkommit med en lika stor summa som koncernbidraget ut-
gjorde. Grundtanken med Stopplagen var att det inte skulle försvinna alltför 
mycket kapital från bostadsföretag. Det är tydligt att lagen har gjort verkan 
i Linköpings Stadshus koncern. Skillnaden i transaktioner mellan åren där 
Stopplagen verkat och övriga år, är markant. Direkt när Allbolagen började 
gälla, med regler som inte är lika hårda som Stopplagens, ökade utfl ödet av 
kapital från Stångåstaden.



67

6 Slutsats

Syftet med uppsatsen är att kartlägga ekonomiska överföringar mellan kom-
munala koncernföretag samt utvärdera om de är förenliga med den reglering 
som fi nns för redovisning på området. För att uppfylla detta syfte har även 
tre frågeställningar ställts upp. Dessa skall nu med hjälp av detta avsnitt 
knytas ihop.

Följande frågeställningar ställdes upp i början av uppsatsen:

Figur 14. Slutsatsens disposition

• Hur väl stämmer företagens ägardirektiv, bolagsordning och redovis-
ningsprinciper överens med de rent praktiskt realiserade överföring-
arna?

Innan ett företag bildas måste det bestämmas vilket syfte och ändamål som 
skall gälla för dess verksamhet och vilka principer som skall användas. För 
kommunala koncernföretag fi nns ett klart syfte med verksamheten; resul-
tatoptimering och transaktioner ska ha samma mål. Målet innebär att en 
minimering av skatt sker inom koncernen genom att vinstgivande företag 
lämnar ifrån sig koncernbidrag till moderföretaget, vilket sedan ger behö-
vande företag i koncernen tillskott. Dessutom lämnas ränta till kommunen. 
Förutsättningen för detta är att inget av företagen som lämnar överskott på 
något sätt pressas till vinster så att kommunens medlemmar blir drabbade. 

Koncernen, och därmed kommunen, har ställt upp omfångsrika mål för 
de vinstbringande företagen som gör att kommunala bostadsföretag, som 

Hur väl stämmer företagens ägardirektiv,
bolagsordning och redovisningsprinciper 
överens med de rent praktiskt realiserade 
överföringarna?

Hur ser överföringar mellan moderföretag 
och dotterföretag ut? 

Överträder en koncern några lagar, och i så
fall vilka, då de flyttar medel från och till
kommunala företag? 
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exempelvis Stångåstaden i denna studie, får ge koncernbidrag istället för att 
använda summan till förbättringar och investeringar i bostädernas standard. 
Detta beteende skulle kunna förklaras med att kommunala koncerner är 
infl uerade av marknadsidén, vilket innebär att koncerner allt mer liknar de 
privata företagen som inte alls har de syften som de kommunala företagen 
har med sin verksamhet. I och med att kommunerna främst använder kon-
kurrens och resultatorientering som viktiga faktorer för att försöka efterlikna 
privata företag, överensstämmer inte de ändamål och syften som kommunen 
har med de transaktioner som görs, i den utsträckning som vore önskvärt.

• Hur ser överföringar mellan moderföretag och dotterföretag ut?

De överföringar som gjorts inom den kommunala fallkoncernen har fram-
förallt varit koncernbidrag och aktieägartillskott. Överföring via utdelning 
har endast använts en gång i samband med en lagändring. De förstnämnda 
transaktionerna har fördelats inom koncernen så att de största kapitalsum-
morna har kommit från de två största företagen, det vill säga energiföretaget 
och bostadsföretaget. Det företag som i sin tur har fått störst kapitaltillskott 
är det kommunala förvaltningsföretaget i koncernen, som också har haft 
stora investeringar som behövt tillskott. 

Frekvensen av transaktionerna har varit hög. Alla företagen har vid något 
tillfälle lämnat koncernbidrag. Det allmänna intrycket är att koncernbidrag 
lämnas av dotterföretagen och moderföretaget lämnar aktieägartillskott. 
Moderföretaget har i samtliga fall valt att lämna ovillkorade aktieägartill-
skott och sätter därmed ingen press på återbetalning. Vid ett tillfälle har 
moderföretaget lämnat ett koncernbidrag, och det var år 2003 till ett kom-
munalt fastighetsföretag.

I övrigt har de två stora företagen i koncernen funktionen att fi nansie-
ra koncernens räntekostnader till kommunen. Moderföretagets mottagna 
koncernbidrag har direkt använts till dessa räntekostnader och till aktieä-
gartillskott. Dock inte i huvudsak av den anledningen att företagen är för-
lustbringande. En av de tydligare slutsatserna är att det kommunala allmän-
nyttiga bostadsföretaget i fallstudien inte kunde lämna ifrån sig något alls 
när Stopplagen existerade. Därmed har Allbolagen idag inte alls den eff ekt 
som Stopplagen uppenbarligen hade.  

Det är även tydligt att det är risk att kommunala koncerner lägger upp 
strategier som handlar om att framför allt energiföretag töms på kapital. I 
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studiens fallkoncern har Tekniska Verken inte fått tillbaka tillräckligt med 
aktieägartillskott under åren för att kunna jämföras med en skattebetalning. 
Därmed försämras helt klart dessa företags ställningar i jämförelse med om 
de skulle ha fått betala skatt.

• Överträder en koncern några lagar, och i så fall vilka, då de fl yttar 
medel från och till kommunala företag?

Eftersom denna fråga berör olika lagar så måste det framgå vilka som är ak-
tuella. För koncernen som helhet skall det tas hänsyn till aktiebolagsrätt och 
kommunalrätt. Detta är inte helt uppenbart, men det framgår i fallstudiens 
moderföretags ägardirektiv, att kommunen har ett stort infl ytande över kon-
cernen och att styrningen även delvis sker av kommunstyrelsen, samtidigt 
som koncernen delvis styrs av företagen i koncernen. Kommunala koncern-
företag är alltså aktiebolag och skall då lämpligen följa de regler som fi nns 
för denna verksamhetsform, samtidigt som kommunalrätten bör beaktas.

Vidare bör det påpekas att det fi nns andra delar av kommunalrätten som 
påverkar en kommunal koncern. Vinstsyftesförbudet måste beaktas, både 
ur koncernens och ur moderföretagets synvinkel. Moderföretag är kom-
munalägt och följer principen i och med att det inte fi nns någon egentlig 
verksamhet. Däremot så är det viktigt att framhålla att inte dotterföretagen, 
elföretaget och bostadsföretaget är berörda av principen. De kan på så sätt 
lagligen agera som de stora vinstbringande verksamheterna i koncernen. Det 
är inte enbart vinstsyftesförbudet som berör den kommunala koncernen. En 
annan känslig princip är självkostnadsprincipen, som dock inte heller påver-
kar bostadsföretag och elföretag I övrigt skall kommunala företag ta hänsyn 
till denna princip som även är kopplad till vinstsyftesförbudet. Detta inne-
bär att kommunala energiföretag kan hålla sina priser på en marknadsmässig 
nivå, samt att kommunala bostadsföretag inte för tillfället har någon laglig 
bundenhet att lägga sina hyresnivåer efter självkostnadsprincipen.  

En relevant fråga i sammanhanget berör de regler som rör allmännyttiga 
bostadsföretag och de transaktioner som genomförs. Regler som bostadsfö-
retagen måste följa tillkom inte förrän 1999, vilket innebär att överträdelser 
innan dess inte heller är möjliga. Uppenbarligen utnyttjade koncernerna detta 
faktum, och den utdelning som har diskuterats i denna fallstudie är ett tydligt 
exempel på att kommunerna kanske inte i första hand prioriterar bostadsföre-
tagets kunder. Viktigt att påpeka är att en sådan utdelning inte är olaglig.
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Sedan fallkoncernens bostadsföretag fi ck dispens, har villkoren följts och 
transaktionerna har utförts enligt dessa. En viktig anledning till varför lagen 
skapades var att inte allt för mycket kapital skulle försvinna från bostadsfö-
retagen. Detta verkar i fallföretaget ha fungerat. Kapitalet har inte minskat 
under de år som de har fått dispens för koncernbidrag. Detta är tydliga 
signaler på att Stopplagen har verkat, medan kapitalutfl ödet har ökat igen 
sedan Allbolagen tillämpades.
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Det har ofta diskuterats i media om de skatteplanerande transaktioner som 
skett inom kommunala koncerner. Det spekuleras gärna om hur åtskilliga 
miljoner i skattepengar går förlorade och att det skulle pumpas ut stora 
summor ur de kommunala företagen. Kommunens, och de kommunala fö-
retagens företrädare, försvarar sig genom att försäkra att skatteplaneringen 
gynnar kommunens medlemmar, och att endast summor som motsvarar det 
belopp som skulle ha betalats i skatt, försvinner från de kommunala företa-
gen. Vem har då rätt i dessa diskussioner? Finns det sakfel i de uttalanden 
som har gjorts? Det är en intressant diskussion som skulle kunna avsluta 
denna uppsats.

De tidningsartiklar som har valts ut för en kommentar är alla från Östgöta 
Correspondenten, som är den lokaltidning som behandlat kapitaltransak-
tionerna i Linköpings Stadshus koncern. Till att börja med intervjuas ord-
föranden i Linköpings kommunalstyrelse fl era gånger, och vid ett tillfälle 
påstår denne att det koncernbidrag som lämnas av Stångåstaden genomgår 
en speciell hantering, vänder i moderföretaget för att sänka skatteandelen. 
Detta skulle då inte drabba hyresgästerna på något sätt.1 Detta är troligtvis 
inte helt sant, om nu Stångåstadens koncernbidrag genomgår samma spe-
ciella hantering som år 2003, då ett belopp motsvarande den summa som 
skulle ha betalats i skatt lämnade Stångåstaden. Företaget kunde ha använt 
summan som betalades i koncernbidrag till förbättringar till hyresgästerna 
istället, och då inte betalat någon skatt. Därmed är det fel att säga att hyres-
gästerna inte drabbas på något sätt.

I en annan artikel beskriver ordföranden i Stångåstadens styrelse den fö-
retagsekonomiska mekanismen utifrån sitt perspektiv som politiker i styrel-
sen. Denne menar, enligt artikelförfattaren, att Stångåstaden tidigare lämnat 
koncernbidrag som företaget sedan har fått tillbaka i form av ägartillskott.2

Att Stångåstaden fått tillbaka hela den summa som de lämnat i koncernbi-
drag har endast hänt under de tre åren som Stopplagen gällde. Resterande 
år har detta aldrig skett. Därför ger styrelseordföranden i denna artikel en 
något snedvriden bild av Stångåstadens koncerntransaktioner.

Den sista artikel som vi tar upp behandlar det reverslån som Linköpings 
Stadshus har i samband med förvärvet av dotterföretagen. I artikeln beskrivs 
för läsaren följande påståenden: 
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I toppen fi nns Stadshus AB som förra året hade lånat ut 3,5 miljarder kronor med 
reverser (skuldbrev) till sina bolag. ... Dessa dotterbolag betalar tillbaka en ränta på i ge-
nomsnitt 4,1 procent. Alltså en lägre ränta än gällande marknadsräntor. ... Det motsva-
rar i år en inkomst på 143 miljoner kronor som tillförs Linköpings kommunkassa.3

Dessa punkter är tillsammans direkt felaktiga. Linköpings Stadshus har allt-
så inte lånat ut 3,5 miljarder kronor till sina dotterföretag. Däremot lånade 
kommunen ut den summan i reverser till Linköpings Stadshus i samband 
med koncernbildningen. Därmed är de övriga förklaringarna också felak-
tiga. Dotterföretagen betalar inte ränta för reverslån till moderföretaget. 
Istället lämnar de koncernbidrag som Linköpings Stadshus använder till 
räntebetalningar till kommunen. Det är viktigt att skilja på dessa transak-
tioner, och särskilt i medierna. Annars blir det svårt att föra en diskussion i 
samhället kring detta ämne.

En fortsatt diskussion om kapitaltransaktionerna mellan dotterföretagen 
och moderföretaget kan också röra räntesatsen för det reverslån som kon-
cernen betalar ränta på. En intressant fråga i detta sammanhang är vilken 
ränta kommunen har på sina egna lån. Hur stora lån har kommunen gen-
temot andra och vilken genomsnittlig ränta blir det på dessa? Om vi ser 
till Linköpings kommun år 2003, är den genomsnittliga låneräntan (RStill Linköpings kommun år 2003, är den genomsnittliga låneräntan (RStill Linköpings kommun år 2003, är den genomsnittliga låneräntan (R ) 
2,41 procent. Denna siff ra blir intressant när den jämförs med Linköping 
Stadshus ränta till kommunen på reverslånet samma år. Denna ränta låg då 
på 4,88 procent. Detta för diskussionen mot att det fi nns en möjlighet att 
kommunen använder koncernen och dess räntebetalningar till kommunen 
till att täppa igen hål i kommunkassan. Ur en företagsekonomisk synvinkel 
är detta ett taktiskt drag. Dock, eftersom det i kommunens fall involverar 
så många fl er och måste ses ur en social synvinkel, är detta en åtgärd som 
gynnar vissa av kommunens medlemmar, medan andra missgynnas. Det blir 
då en snedvriden kommunal ekonomi. Därmed borde den största förloraren 
Tekniska verken se till sin kundkrets som endast innefattar en viss del av den 
kommunala populationen, och hålla nere sina priser. Även om de nu håller 
marknadsmässiga priser, ligger det i den kommunala befolkningens intresse 
att de hålls på en så låg nivå som möjligt. Denna argumentation gäller även 
Stångåstaden och deras hyresgäster. 

7.1 Förslag till fortsatt forskning
En intressant utveckling av ämnesområdet är en fortsatt utvärdering av hur 
lagarna som reglerar allmännyttiga bostadsföretags koncerntransaktioner 
bör utformas, för att kommunen skall tvingas uppmärksamma även hyres-
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gästernas intresse. En annan infallsvinkel skulle kunna vara att utreda vilka 
sanktioner som krävs för att på ett eff ektivt sätt hindra att större summor 
än vad som är lämpligt lämnar de kommunala bostadsföretagen. Helt klart 
är, som även Boverket uppmärksammat i sin utvärdering av Allbolagen, att 
den nuvarande lagstiftningen inte fungerar på samma sätt som den tidigare 
Stopplagen gjorde.



74

Koncerninterna Transaktioner i Kommunala Företagskoncerner

Noter

1 Lasse Åbom, Linköpings kommunala bolag tror på nya fantastiska försäljningsrekord, 
kunderna får betala mer. Östgöta Correspondenten 2004-10-07

2 Lasse Åbom, Nyemission i Stångåstaden ökar aktiekapitalet till 680 miljoner, nytt steg 
mot ökad skatteplanering. Östgöta Correspondenten 2003-03-13

3 Lasse Åbom, Staten går miste om 200 miljoner i skatt, kommunen vill nolltaxera. Öst-
göta Correspondenten 2002-04-09
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Bilaga 1. Företagspresentationer

Koncernen har funnits sedan 1996 och har sedan dess nästan alla kommu-
nens helägda aktiebolag samlade i koncernen. Moderföretaget Linköpings 
Stadshus AB äger sex stycken dotterföretag. Dessa är de rörelsedrivande 
företagen AB Stångåstaden, Tekniska Verken i Linköping AB, Linköpings 
Kommunala Fastigheter AB, Linköping Konsert & Kongress AB, Sankt 
Kors Fastighets AB samt Bryggaregården AB. Dessa sex dotterföretag har i 
sin tur egna dotterföretag som bildar egna koncerner. Linköpings Kommun 
har ett 100 % ägande i Linköpings Stadshus AB.1

I följande företagspresentationer har de aktuella företagens årsredovis-
ningar använts som källor tillsammans med företagens webbsidor.

Ägarförhållanden Linköpings Stadshus Koncern.

Linköpings Stadshus AB
Linköpings Stadshus AB betalade i reverser när kommunens aktier i de ovan 
nämnda företagen förvärvades. Kommunens intäkter från företagsverksam-
heten består därför av ränteintäkter på reverserna. För att Linköpings Stads-
hus ska kunna betala räntorna på reverserna erhålls koncernbidrag från de 
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rörelsedrivande dotterföretagen. Det bedrivs ingen egentlig egen verksam-
het i företaget, dock fi nns det en speciell samordningsgrupp som har bildats 
för att arbeta löpande med koncerngemensamma frågor, för att få till stånd 
gemensamma regler för koncernföretagen där det är möjligt och önskvärt.2

Ändamålet med bildandet av Linköpings stadshus AB var att ägaran-
svaret skulle samordnas för de företag som ingår i koncernen i syfte att 
uppnå ett optimalt resursutnyttjande. De företag som ingår i koncernen 
skulle få behålla sin självständighet. Linköpings Stadshus AB har ingen 
tydlig ägarroll, utan det är kommunstyrelsen som är ägarföreträdare mot 
företagen.3

AB Stångåstaden
AB Stångåstaden är det kommunägda bostadsföretaget i Linköping. Fö-
retaget äger och förvaltar ca 20 000 lägenheter varav drygt 4 000 är stu-
dentbostäder som ägs och förvaltas av dotterföretaget Studentbostäder i 
Linköping AB. Typen av bostäder varierar, från nyproducerade bostäder 
till lägenheter i sekelskifteshus. Dessutom tillkommer ca 3 500 lokaler.4

Stångåstadens syfte är att förvärva fastigheter för att ge kommunmedlem-
marna bostäder till marknadsmässiga villkor samt att tillhandahålla lokaler 
till kontor och aff ärer för att på så sätt tillgodose behovet för boende med 
varor och tjänster. Stångåstaden har år 2003 haft en beläggning på närmare 
100 procent. På aff ärssidan har det endast varit en vakansgrad på 7 procent 
trots ett svårt år.5

Stångåstaden i siff ror: Under 2003 har företaget haft en nettoomsättning 
på 1 108 miljoner kronor, det är en ökning från 2002 med 53 miljoner kro-
nor. Resultatet efter fi nansiella poster uppgick till 103 miljoner, 2 miljoner 
mer än föregående år. Resultatet efter skatt var 74 miljoner kronor.6

Nyckeltal: Soliditeten för år 2003 låg på 20,9 procent, vilket är en klart 
acceptabel siff ra. Lönsamhetsmåttet Räntabilitet på Eget Kapital låg på 10 
procent och balanslikviditeten var 90 procent (den bör ligga mellan 100-
200 procent).7

Tekniska Verken i Linköping AB
Tekniska Verken i Linköping AB är den ledande regionala aktören inom en-
ergisektorn, avfallshantering och vattenförsörjning, men kompletterar även 
sin verksamhet med tjänster inom entreprenad, service och teknik.8 Tek-
niska Verken arbetar med miljö- och kretsloppsanpassningar, tekniska lös-
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ningar av avfall och produktion av energi, utvecklar elhandelsverksamheten 
och biogasteknik för fordonsdrift.9 Företaget är Sveriges största producent 
av miljövänlig biogas. Under ett år renar företaget cirka 18 miljoner kubik-
meter använt vatten.10 Investeringar som företaget gör får de själva fi nansiera 
på egna meriter, det vill säga utan kommunal borgen trots att företaget är 
kommunägt.11 Företaget har ca 825 anställda som tillsammans betjänar strax 
under 100 000 kunder.12

Nyckeltal: Soliditeten för år 2003 låg på 28,9 procent, vilket är en bra siff -
ra. Lönsamhetsmåttet Räntabilitet på Eget Kapital låg på 30 procent medan 
balanslikviditeten var 198 procent.13

Linköpings Kommunala fastigheter AB
Linköpings Kommunala Fastigheter AB består dels av moderföretaget med 
samma namn som ansvarar för skolor, förskolor, omsorgsfastigheter och ad-
ministrativa fastigheter, dels av dotterföretagen Linköpings Sportfastigheter 
AB och Konserthuset i Linköping AB, vilka äger och förvaltar sportfastighe-
ter respektive konserthuset.14

Linköpings Kommunala Fastigheter i siff ror: Under 2003 uppgick resul-
tatet efter fi nansiella poster till 46 miljoner kronor. Bland investeringar som 
gjorts ingår påbörjade byggnationen av Linköpings nya evenemangsarena 
Cloetta Center. Andra nyinvesteringar som gjorts har bland annat varit i 
förskolor och en grundskola.15

Nyckeltal: Soliditeten för år 2003 låg på 14,5 procent, Räntabiliteten på 
Eget Kapital var 0,01 procent och Balanslikviditeten 41,7 procent.16

Sankt Kors Fastighets AB
Sankt Kors Fastighets AB består av moderföretaget med samma namn som 
äger och förvaltar fastigheter och byggnader avsedda för kontor och indu-
striellt bruk i Linköping. Företaget äger totalt 74 000 kvm som i huvudsak 
ligger i området Mjärdevi Science Park och Wahlbecks Företagspark. Sankt 
Kors vill bevaka hyresgästernas intressen för lokaler där företaget har mo-
nopol eller dominerar som hyresvärd. De skall även övervaka miljö- och 
kretsloppsanpassningar som görs i verksamheten och inte låta dessa styras av 
lönsamheten av dem.17

Nyckeltal: Soliditeten för år 2003 låg på 10,6 procent och Balanslikvidi-
teten var 26 procent.18
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Bryggaregården AB
Bryggaregården AB tillkom i koncernen 1999 och har sin verksamhet i att 
äga och förvalta fastigheter och byggnader i Gamla Linköping och Valla 
fritidsområde. De skall även stödja de verksamheter som pågår i nämnda 
områden. Bryggaregårdens verksamhet skall präglas av ett ansvar för tradi-
tion och kulturhistoria.19

Nyckeltal: Soliditeten för år 2003 låg på 50 procent, Räntabiliteten på 
Eget Kapital var 19 procent och Balanslikviditeten 55 procent.20

Linköpings Konsert & Kongress AB
Linköpings Konsert & Kongress AB har som ändamål med sin verksamhet 
att tillgodose kultur- och friluftslivets behov av lokaler och därtill allmänt 
stödja näringslivet med att medverka vid arrangemang av konferenser, kon-
gresser, mässor och utställningar. Konsert & Kongress skall dessutom sam-
verka med andra anläggningar och arrangörer så att Linköping fi nns med på 
arrangemangskartan såväl lokalt, regionalt, nationellt som internationellt.21

Nyckeltal: Soliditeten för år 2003 låg på 49 procent, Räntabiliteten på 
Eget Kapital var 17,8 procent och Balanslikviditeten 187 procent.22
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Tabell 1. Sammandrag av överföringar mellan moderföretag och dotterfö-
retag inkl. villkorade aktieägartillskott under perioden 1997-2003 
(tabellerna 2 - 5). Moderföretagsperspektiv. (Alla belopp i kkr)

Notera. Aktieägartillskott som inte har medfört att andelsinnehavet i moderföretaget har 
ökat har redovisats som villkorade aktieägartillskott. Villkorade aktieägartillskott kan nor-
malt förenas med återbetalning. 

Tabell 2. Lämnade aktieägartillskott från moder- till dotterföretagen.

Notera. Aktieägartillskott, som har medfört att moderföretaget har ökat sitt redo-
visade bokförda värde på andelar i dotterföretag, klassifi ceras här som ovillkorade ak-
tieägartillskott. Likaså aktieägartillskott vid nybildning av företag och/eller emission.

*Stångåstaden har 2002  erhållit 125 miljoner kronor i en nyemission. Samma år har Lin-
köping Konsert & Kongress erhållit 4 miljoner kronor i en nyemission. Dessa summor är 
medräknade i tabell 2.

Tabell 1. Sammandrag av överföringar mellan moderföretag och dotterföretag inkl. villkorade aktieägartillskott
under perioden 1997-2003 (tabellerna 2 - 5). Moderföretagsperspektiv. (Alla belopp i kkr)

Aktie- Aktie- Lämnade Lämnade Lämnade Mottagna Mottagna Mottagna Summa
Dotterföretag ägartill- ägartill- aktieägar- koncern- tillskott & koncern- utdelnings bidrag &

skott skott tillskott bidrag bidrag bidrag intäkter utd.intäkt

ovillkorade villkorade totalt
A B A+B C D C+D A+B-C-D

AB Stångåstaden 488 331 488 331 0 488 331 585 950 93 000 678 950 -190 619
Tekniska Verken i Linköping AB 54 930 54 930 0 54 930 530 135 0 530 135 -475 205
Linköpings Kommunala Fastigheter AB 29 986 29 986 8 000 37 986 119 420 0 119 420 -81 434
Linköping Konsert & Kongress AB 5 733 5 733 0 5 733 3 197 0 3 197 2 536
Sankt Kors Fastighets AB 80 720 80 720 0 80 720 6 399 0 6 399 74 321
Bryggaregården AB 526 526 0 526 1 237 0 1 237 -711
Moderföretaget Linköpings Stadshus AB 660 226 660 226 8 000 668 226 1 246 338 93 000 1 339 338 -671 112

Notera Aktieägartillskott som inte har medfört att andelsinnehavet i moderföretaget har ökat
har vi redovisat som villkorade aktieägartillskott. Villkorade aktieägartillskott kan normalt
förenas med återbetalning. 

        Dotterföretag 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Totalt
kkr kkr kkr kkr kkr kkr kkr

AB Stångåstaden* 79 715 12 795 67 230 124 791 125 000 78 800 488 331
Tekniska Verken i Linköping AB 23 970 1 440 29 520 54 930
Linköpings Kommunala Fastigheter AB 28 546 1 440 29 986
Linköping Konsert & Kongress AB* 4 720 1 013 5 733
Sankt Kors Fastighets AB 30 000 720 50 000 80 720
Bryggaregården AB 526 526
   Summa aktieägartillskott 138 261 12 795 23 970 67 230 126 757 161 400 129 813 660 226

     varav villkorade 0
    varav ovillkorade 138 261 12 795 23 970 67 230 126 757 36 400 129 813 535 226
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Tabell 3. Lämnade koncernbidrag från moder- till dotterföretagen. 

Tabell 4. Mottagna koncernbidrag överförda från dotterföretagen till mo-
derföretaget

Tabell 5. Mottagna utdelningsintäkter från dotterföretagen.

Notera. Utdelningsintäkter för år 2003 kommer att specifi ceras efter dotterföretagens 
årsredovisningarna för år 2004. Utdelningsintäkter som moderföretaget kan erhålla från 
dotterföretagen, kan ibland tas upp som intäkter året före dotterföretagen redovisar att 
eget kapital minskat till följd av föreslagna och utbetalade utdelningar.

        Dotterföretag 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Totalt
kkr kkr kkr kkr kkr kkr kkr

AB Stångåstaden  0
Tekniska Verken i Linköping AB 0
Linköpings Kommunala Fastigheter AB 8 000 8 000
Linköping Konsert & Kongress AB 0
Sankt Kors Fastighets AB 0
Bryggaregården AB 0
Summa lämnade koncernbidrag 0 0 0 0 0 0 8 000 8 000

        Dotterföretag 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Totalt
kkr kkr kkr kkr kkr kkr kkr

AB Stångåstaden* 110 715 48 770 67 230 124 791 125 000 109 444 585 950
Tekniska Verken i Linköping AB 64 000 64 000 97 293 14 000 66 720 142 122 82 000 530 135
Linköpings Kommunala Fastigheter AB 5 000 6 800 6 800 25 000 33 371 42 449 119 420
Linköping Konsert & Kongress AB* 60 90 225 415 1 000 1 407 3 197
Sankt Kors Fastighets AB 1 670 1 706 3 023 6 399
Bryggaregården AB 260 977 1 237
Summa mottagna koncernbidrag 179 775 119 660 104 318 108 575 227 565 313 594 192 851 1 246 338

        Dotterföretag 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Totalt
kkr kkr kkr kkr kkr kkr kkr

AB Stångåstaden 93 000 93 000
Tekniska Verken i Linköping AB 0
Linköpings Kommunala Fastigheter AB 0
Linköping Konsert & Kongress AB 0
Sankt Kors Fastighets AB 0
Bryggaregården AB 0
        Summa delvärden 0 0 93 000 0 0 0 0 93 000
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Linköpings Stadshus AB, moderföretag, redovisat andelsinnehav i helägda 
dotterföretag 2003-12-31.

Tabell 6. Förändring av bokförda värden under innehavstiden m.h.t. aktieä-
gartillskott & nedskrivningar mm.

Tabell 7. Stångåstadens kapitaltransaktioner. Moderföretagets perspektiv, 
åren 1997 - 2003. (Alla belopp i kkr)

Tabell 8. Tekniska Verkens kapitaltransaktioner. Moderföretagets perspek-
tiv, åren 1997 - 2003. (Alla belopp i kkr)

Aktie- Aktie- Lämnade Lämnade Lämnade Mottagna Mottagna Mottagna Summa Summa
År ägartill- ägartill- ovillkorade koncern- tillskott & koncern- utdelnings bidrag & /

skott skott aktietill- bidrag bidrag bidrag intäkter utd.intäkt Mottagna bidrag &
ovillkorade villkorade skott utd. Intäkt

A B A+B C D C+D A+B-C-D (A+B-C-D)/(C+D)
1997 79 715 79 715 79 715 110 715 110 715 -31 000 -28%
1998 12 795 12 795 12 795 48 770 48 770 -35 975 -74%
1999 0 0 0 0 93 000 93 000 -93 000 -100%
2000 67 230 67 230 67 230 67 230 67 230 0 0%
2001 124 791 124 791 124 791 124 791 124 791 0 0%
2002 125 000 125 000 125 000 125 000 125 000 0 0%
2003 78 800 78 800 78 800 109 444 109 444 -30 644 -28%
Totalt 488 331 488 331 0 488 331 585 950 93 000 678 950 -190 619 -28%

        Dotterföretag 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Bokförda 
kkr kkr kkr kkr kkr kkr kkr värden

AB Stångåstaden 1 379 715 12 795 67 230 124 791 125 000 78 800 1 788 331
Tekniska Verken i Linköping AB 1 900 000 23 970 1 440 29 520 1 954 930
Linköpings Kommunala Fastigheter AB 328 546 1 440 329 986
Linköping Konsert & Kongress AB 2 000 7 3 4 720 1 013 7 743
Sankt Kors Fastighets AB 55 000 720 50 000 105 720
Bryggaregården AB 12 000 526 12 526
        Ack. anskaffningsvärden 3 665 261 12 802 35 973 67 230 126 757 161 400 129 813 4 199 236
        Bokförda värden 3 665 261 3 678 063 3 714 036 3 781 266 3 908 023 4 069 423 4 199 236 4 199 236

Aktie- Aktie- Lämnade Lämnade Lämnade Mottagna Mottagna Mottagna Summa Summa

År ägartill- ägartill- ovillkorade koncern- tillskott & koncern- utdelnings bidrag & /

skott skott aktietill- bidrag bidrag bidrag intäkter utd.intäkt Mottagna bidrag &

ovillkorade villkorade skott utd. Intäkt
A B A+B C D C+D A+B-C-D (A+B-C-D)/(C+D)

1997 0 0 0 0 64 000 0 64 000 -64 000 -100%
1998 0 0 0 0 64 000 0 64 000 -64 000 -100%
1999 23 970 23 970 0 23 970 97 293 0 97 293 -73 323 -75%
2000 0 0 0 0 14 000 0 14 000 -14 000 -100%
2001 1 440 1 440 0 1 440 66 720 0 66 720 -65 280 -98%
2002 29 520 29 520 0 29 520 142 122 0 142 122 -112 602 -79%
2003 0 0 0 0 82 000 0 82 000 -82 000 -100%
Totalt 54 930 54 930 0 54 930 530 135 0 530 135 -475 205 -90%
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Tabell 9. Linköpings Stadshus AB; Reversskulder till kommunen och ränte-
kostnader, åren 1997 - 2003.

Tabell 10. Linköpings Kommun; Reversfordringar från Linköpings Stads-
hus koncern och ränteintäkter, åren 1997 - 2003.

Notera. De första åren har Kommunen delat upp lånet och erbjudit Stadshus en del av lå-
net till marknadsränta och den övriga delen till nollränta. Därmed de låga genomsnittliga 
räntekostnaderna de första åren. År 2003 motsvarar den genomsnittliga räntekostnaden 
den aktuella marknadsräntan..

Tabell 11. Linköpings Stadshus AB; sammandrag av överföringar i jämfö-
relse med räntekostnader, åren 1997 - 2003.

Moderföretaget 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
kkr kkr kkr kkr kkr kkr kkr

Långfristiga skulder till kommunen 3 427 000 3 428 610 3 427 000 3 427 000 3 427 000 3 427 000 3 475 344
Kortfristiga skulder till kommunen 12 000 10 000 66 000
S:a skulder till kommunen 3 427 000 3 428 610 3 439 000 3 437 000 3 493 000 3 427 000 3 475 344
Räntekostnader till kommunen 119 000 119 500 104 250 108 500 136 947 157 473 167 308
Genomsnittlig räntekostnad 3,47% 3,49% 3,04% 3,17% 4,00% 4,60% 4,81%

Kommunen 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
kkr kkr kkr kkr kkr kkr kkr

Långfristiga fordringar Linköpings Stadshus koncern 2 427 000 2 227 000 1 927 000 1 700 000 1 227 000 2 927 000 2 427 000
Kortfristiga fordringar Linköpings Stadshus koncern 1 000 000 1 201 600 1 500 000 1 737 000 2 266 200 500 000 1 000 000
S:a Fordringar Linköpings Stadshus koncern 3 427 000 3 428 600 3 427 000 3 437 000 3 493 200 3 427 000 3 427 000
Ränteintäkter från Linköpings Stadshus koncern 119 000 119 500 104 200 108 500 137 200 157 300 167 300
Genomsnittlig räntekostnad 3,47% 3,49% 3,04% 3,16% 3,93% 4,59% 4,88%

Moderföretaget 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Total
kkr kkr kkr kkr kkr kkr kkr kkr

Summa överföringar -41 514 -106 865 -173 348 -41 345 -100 808 -152 194 -55 038 -671 112
Räntekostnader reverslån 119 000 119 500 104 250 108 500 136 947 157 473 167 308 912 978
Summa 77 486 12 635 -69 098 67 155 36 139 5 279 112 270 241 866




