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Sammanfattning

förutsätt-behovetvarit analyserauppdrag harUtredningens att av,
balansekonomiskkrav påoch konsekvensernaförningarna ett somav

företagsform.bedrivs iverksamhetkommunaladenomfattaräven som
organi-frihetoch landstingkommunerKommunallagen attstorger

former såsomi andraförvaltningsform elleriverksamhetsinsera
finner detoch landstingfall kommunerstiftelse. deoch Iaktiebolag

omfattandefinnsi företagsfonnverksamhetbedrivabefogat att
inflytandeinsyn ochregler vad gällerprivaträttsligaochoffentlig- samt

privaträttsligakommunalai deekonomin skall hanterashur organen.
balanskrav harutvidgatkonsekvensernabedömaFör ettatt av
möjligheteroch landstingenskommunernasutredningen analyserat att

ochkommunervisar drygt 200balanskrav. Analysenklara dagens att
Omresultat år 1997.redovisade negativalandstingsamtliganästan

exklusiveföretagens resultatkommunalatill dehänsyn tas -
kommunaladock den samladeförbättrasextraordinära poster -

uppgårperioden 1995-1997Förbättringen förresultat.verksamhetens
alltså deskulleUnder dessa årmiljarder kronor.till cirka 12

underlättathaomfattats balanskravet,dekommunala företagen, avom
Skillnaderna kommunernabalans.nåför kommunerna attsammantaget

dockemellan är stora.
landstingsägdade kommun- ochgenomgångUtredningens av

ekonomisk balansgenerellt iföretagen ävenföretagen visar ärsettatt
ingerantal kommuneri begränsatbostadsföretagens ekonomi ettom
ökadutredningen, kräverenligtAndra orosmoment ensom,oro.

kommunaladeborgensåtagandenuppmärksamhet är gentemot
Även tillbl.andra riskerrisker dessa innebär.företagen och de a.som

beaktas iverksamhet måstemarknadsanpassadföljd alltmerav en
ekonomiska planering.landstingensochkommunernas

förtsutredningen gjort degenomgångDen argument somavsom
omfattar deutvidgat balanskravför ochfram både ävenemot ett som
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kommunala företagen visar dagens regelsystem inteatt tillräckligt
tydligt framhåller vikten god ekonomisk utveckling i deav en
kommunala företagen. Krav måste därför, enligt utredningens
bedömning, ställas på helhetssyn beaktar ekonomin i denen som
samlade verksamheten för kunna bedöma hur ekonomin i företagensatt
verksamhet påverkar kommunens eller landstingets ekonomi och
därigenom kämverksamheten. Utredningen har analyserat olika
alternativa möjligheter tillgodose behovetatt sådan helhetssyn.av en
Den slutsats utredningen drar utvidgatär balanskravatt ettsom som

omfattaräven företagen inte skulle leda till det långsiktiga perspektivatt
bör eftersträvas uppnås.som

Utredningen föreslår i stället det tydliggörs bestämmelsenatt i 8att
kap. l § kommunallagen god ekonomisk hushållning skall gälla denom
samlade kommunala verksamheten, den verksamhetävenv. s. som
bedrivs i företagsform. Här bör bl. den långsiktighet ocha.
framförhållning i de verksamheter kommuner och landstingsom
bedriver framhållas vilket omfattar bedömningar olikaav
riskexponeringar. Utredningen föreslår precisering i kap.även 8 1 §en
lagen kommunal redovisning vad innehållet i denom avser

förvaltningsberättelsen. Förslaget innebär särskildagemensamma att
upplysningar den ekonomiska utvecklingen och bedömning olikaom av
risker i samband med företagens verksamhet skall lämnas.etc.

Sammanfattning och slutsatser regelverket och resultat-om
utvecklingen framgår avsnitt 2.5 respektive 3.3. Utredningens förslagav

i avsnitt 5.3.2.presenteras
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Lagförslag

kommunallagenändring itill lagFörslag om

:9001991
1991:900kommunallagenföreskrivs 8 kap. 1 §Härigenom att

lydelse.följandeskall ha

Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

8 kap.
1 §

landstingochlandsting KommunerochKommuner
ekonomiskgodskall haekonomiskgodskall ha enen

verksamhethushållning i sinverksamhet.i sinhushållning
verksamhetsådanoch i som

andrabedrivs genom
juridiska personer.

1 omtryckt 1998:1Lagen
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Förslag till lag ändring i lagen 1997:614om om

kommunal redovisning

Härigenom föreskrivs 8 kap. 1 § lagen 1997:614 kommunalatt om
redovisning skall ha följande lydelse.

8 kap.
1§

Sådana upplysningar Sådana upplysningarsom som
i 4 kap. skall1 § i kap.4 skall1 §avses om- avses om-

fatta också sådan kommunal fatta också sådan kommunal
verksamhet bedrivs verksamhet bedrivssom som

andra juridiska andra juridiskagenom genom
personer. personer.

Särskilda upplysningar
skall lämnas sådanaom
juridiska vilkaipersoner
kommunen eller landstinget
har betydande inflytande.ett
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Uppdraget1

1996/97:52prop.redovisningenkommunalaDenpropositionenI
förinförasskallbalanskravlagregleratregeringenföreslog ettatt
års19972000. Ilandsting från årföroch1999årfrånkommuner

ändradföreslogsl996/97:150vårproposition prop.ekonomiska en
förlikaskall tillämpasbalanskravetinförandet såförtidpunkt att
förförsta gångenkommunalförbundochlandstingkommuner,

vissamedförslagregeringensRiksdagenräkenskapsåret 2000. antog
1996/972281.rsk.FiU15,1996/97:bet.justeringarlagtekniska

intebalanskravetbedömningenregeringengjordepropositionen attI
ansågRegeringenkommunala företagen.omfatta debordelägei detta

ochförförutsättningarnautredaskälfannsdet närmaredock attatt
företagenkommunaladedär ocksåordningkonsekvenserna av en

balans.ekonomiskkrav påomfattas ettav
januari 1998därför den 28tillkalladeAnderssonStatsrådet Jörgen

analyserautredare försärskild attKarldirektören Knutsson som
utvidgatkonsekvensernaochförförutsättningarna ettbehovet avav,

kommunalaverksamhet iomfattandebalansekonomisk ävenkrav
företag.

dag:förordnadesutredningeniTill experter samma
ABHübinette, KomrevAlfDirektören

InrikesdepartementetAnneli Lagebro,Departementssekreteraren
InrikesdepartementetRosensvärd,BarbroDepartementssekreteraren

Finans-Hallgren,ThoressonDepartementssekreteraren Inga
980831tdepartementet o m

Finansdeparte-Agering,GrahnYlvaDepartementssekreteraren
980901frmentet mo

KommunförbundetSvenskaAnders Nilsson,Ekonomen
LandstingsförbundetPeterz,Ekonomen Agneta



10 Uppdraget SOU 1998:150

Sekreterare i utredningen har varit auktoriserade revisorn Kerto
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Direktivenl

utifrånredovisasanalysovarmämndaskallbilaga ldirektivenEnligt
nuvarandemed detdelsuppkommakannackdelarochför-de som

omfattande ävenbalanskravutvidgatviddelsbalanskravet, ett
analyserasärskiltskallUtredningenföretag.verksamhet ikommunal

balanskravutvidgatinföraförfinnaskanskäl ettdebelysa attoch som
tillämpningsproblemeventuellalösningtillförslag m.m.lämnasamt av

utredarenskallbalanskravutvidgattalar förskälövervägande ettOm
beaktamåstelagregleringsådanlagreglering. Entillförslaglämna

fårVidareföretag.förreglerandraochskatterättsligabolagsrättsliga,
landstingochkommunertillledainte annanregleringen att enges

andraförgällervadföretagtill sinaförhållande äniställning som
företagsägare.

bedrivandeUtredningsarbetets1.2

kanbalanskravutvidgatvadbedömningför ettunderlagSom aven
statistikanalyseratsammanställt ochutredningen omharinnebära

ochkommunaladeekonomilandstingensoch samtkommunernas
ekonomi.ochomfattninginriktning,företagenslandstingskommunala

ochförförutsättningarnaanalysenförunderlagetbreddaFör att av
ocksåutredningenharbalanskravutvidgatkonsekvenserna ettav

ochekonomichefer i kommunertiotalmedhearingsorganiserat ett
ekonomichefertjugotaldärseminariumgenomfört ettlandsting ettsamt

deltog.
lagregleringdenredovisningmedinledsBetänkandet somaven

ochkommunerförreglerbalanskravnuvarandegäller samtvadfinns
genomgångDärefter görsföretagsägare. avlandsting ensom

företagsderasresultatutvecklinglandstingens samtochkommunernas
resultat.ochomfattninginriktning,

förförutsättningar samtanalysåtavsnittsärskilt ägnasEtt aven
Vidarebalans.ekonomiskpåkravutvidgatkonsekvenser ettav

hurtillförslaglämnarlösningaralternativautredningen samtöverväger
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dagens lagstiftning kan kompletteras for tydligare tillgodose kravetatt
på helhetssyn på den kommunala verksamheten.
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Bakgrund2

2.1 kommunalaDet balanskravets
utfomming

Allmäntl 1
.

kommunalaDet förmögenhetsskyddet har varit lagfást sedan
tillkomsten 1953 års kommunallag. Tanken förmögenhets-bakomav
skyddet generation inte har förbruka tidigarevadatt rätt attvar en
generationer hopbragt till kommande generationer. kommunalaDen
förmögenheten fick användas för löpande behov, förbrukas. Denmen
skulle också skyddas värdeminskning.mot

I 1991 års kommunallag KL den tidigare regelnersattes om
förmögenhetsskydd med allmän bestämmelse kommuner ochatten om
landsting skulle ha god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Ien
förarbetena till lagen prop. 1990/91:117 kommun eller"enattanges
landsting med i princip obegränsad livslängd inte bör förbruka sin
förmögenhet för täckande löpande behov". Vidare framhålles "detattav
normalt inte kan god ekonomisk hushållningsett attanses vara
finansiera löpande driftkostnader med olika former lån." Iav
förarbetena till 1991 års kommunallag också det någonsägs överatt sett
tid inte alltför lång varaktighet måste balans mellanav vara
kommunernas och landstingens inkomster och utgifter attsamt en
konsekvent underbalansering budgetama inte kan förenlig medav anses
god ekonomisk hushållning prop. 1990/9l:1 17 211. Vidare sägs atts.
det bestämmelsen i kap.8 §5 KL, det budgeten skallattgenom om av
framgå hur den ekonomiska ställningen beräknas vid budgetåretsvara



Bakgrund14 1998:150SOU

slut, indirekt ställs krav landstingpå kommuner ochett upprättaatt en
balansbudget.

Det ansågs inte meningsfullt i kommunallagen uttömmandeattvara
vad kan höra till god ekonomisk hushållning. Somange som anses en

exempel i propositionen 1990/912117 i kravet sådanattanges en
hushållning ligger medelsförvaltningen skall ske sådantatt sättett att
krav på god avkastning och betryggande säkerhet tillgodoses.kan

Det ansågs också höra till god ekonomisk hushållning, kommuneratt
och landsting erhåller försäljningsvederlag försom
anläggningstillgångar eller försäkringsersättning för sådan egendom
använder motsvarande belopp för investera i andra anläggnings-att
tillgångar eller för betala skulder tagits för förvärva sådanaatt attsom
tillgångar. vissa dockI särskilda fall ansågs kommuner och landstingatt
kan få använda försäljningsmedel från anläggningstillgångar för
löpande behov, exempelvis vikande befolkningsunderlagdå ellerett en
förändrad Verksamhetsinriktning gjort behovet anläggnings-av
tillgången mindre.avsevärt

Som ytterligare exempel på god ekonomisk hushållning nämns att
vårdar och underhåller fastigheter och andra tillgångar väl, harman en

god framförhållning i den fysiska planeringen, har ändamålsenligen
förrådshållning och har effektiv organisation.en

Redan i förarbetena till nuvarande kommunallag uttrycktes att
statsmaktema skulle behovet lagregleringöverväga stramareav en om
den ökade friheten inom det ekonomiska området kommunerna ochsom
landstingen den kommunallagen skulle leda tillgavs genom nya
oönskade konsekvenser prop. 1990/9l:117 21. propositionenIs.
1996/97:52 återkom regeringen till detta och bedömde, med hänvisning
till kommunallagen inte haft tillräcklig styreffekt, detatt en som
angeläget införa lagstadgat krav den kommunala budgetenatt ett att
skall i balans.vara

I 1996/97:52 den kommunala redovisningen förattprop. om anges
kravet i kap.8 god ekonomisk1 § KL på hushållningatt motsvara

räcker det i de flesta fall inte intäkternamed så de iäratt stora att stort
bara täcker kostnadema. Andra viktiga faktorer, desett utöver ovan

nämnda, måste beaktas kommunens eller landstingens framtidaärsom
investeringsplaner, befolkningsutveckling, riskexponering etc.
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balanskravetReglering2.1.2 av

Önskemålet förinstrumentbalanskrav attåstadkomma ettettatt som
landstingensellerkommunernasurgröpningfortlöpandeförhindra aven

idärför regeringenföranledde,ekonomi attnänmts, prop.ovansom
kommuner,föreslå förredovisningenkommunala1996/97:52 Den ett

varjebudgetenkrav påkommunalförbund lagstadgatochlandsting att
4 §kostnaderna 8 kap.överstigerintäkternasåskallår upprättas att

lägstadenresultat sombalanskravet åretsinnebärKonkretKL. att
ochbudget-fr.positivtskallresultatnivångodtagbara m.o.vara
vadförtydligandeinnebär dettapraktikenräkenskapsåret 2000. I ett av

gäller.redansom
tillheltansluterochvedertagetresultatåretsMåttet är

redovisningsmodellen.ochbudget-nuvarandedenuppbyggnaden av
för vad kanaxiombetrakta sägasVidare måttet ettär att varasomsom

balanskravtiden. Ettresultatnivångodtagbaraden lägsta över som
denocksåpositivt innebärskallresultat attinnebär åretsatt vara

med lån.finansierasdel kantill någonverksamheten intelöpande
förhindraskall förutomi kap. 4 § KLBestämmelsen 8 att en

ekonomioch landstingenskommunernasurgröpningfortlöpande av
för denkostnadernageneration bärvarjeförgarantierskapa attäven

och själv konsumerar.beslutatsjälvservice den om
ochkommunernaomständigheterberoende påSkulle som-

förbokslutetenligtkostnaderna ettråderlandstingen inte över -
under deunderskottet reglerasskallintäkternablibudgetår, änstörre

frånkanföreliggersynnerliga skälEndast avstegtvå åren.närmaste om
VadKL.fullmäktige kap. 5 §8beslutreglering göras somavgenom

förinominteskäl kansynnerliga avgöraskan ramenanses vara
för detinomfårfrågalaglighetsprövning avgörasärutan ramensomen

mycket välbalanskravet måstefrånEttpolitiska systemet. avsteg vara
måstevidtarallmäntkommunenåtgärderoch demotiverat rentsom

hushållning.ekonomiskmed godförenligavara
iharföreliggaskäl kansynnerligaexempelEtt när anses

medvetetlandstingellerkommunpropositionen när ettangetts envara
kapital föroch byggtavsättningartydligt har gjort avsevärtoch ettupp

kostnadshöjningar.intäktsminskningar ellerframtidatillfälligamötaatt
harförlustochhar sketttillgångaravyttringEtt är närannat enaven

underreglera förlustenintefinnas skälkan dåuppstått. Det att
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förutsättning avyttringenatt samtidigt innebär kommunen elleratt
landstinget därigenom har skapat förutsättningar för minskade framtida
kostnader.

Om kommun eller landsting det finnsett synnerliga skälen attanser
för inte reglera negativtatt resultat skall dessaett skäl enligt 4 kap. 4 §
lagen kommunal redovisning 1997:614 redovisas iom
förvaltningsberättelsen.

börDet understrykas kommunallagens krav på god ekonomiskav
hushållning 8 kap. l § iKL de flesta fall ställer högre krav på
kommunernas och landstingens ekonomi vad följerän som av
balanskravet. resultatkravEtt innebär ekonomin realtattsom
konsolideras och finansiering reinvesteringaratt kan ske på lången av
sikt lån bör därförutan uppfyllas. Dessutom måste andraävennya
faktorer såsom kommunens och landstingets framtida
investeringsplaner, befolkningsutveckling, riskexponering beaktasetc.
vid god ekonomisk hushållning. Med hänsyn härtill bören det
egentligen tillhöra undantagen någon kommun eller landstingatt mera
varaktigt hamnar i ekonomiskt lägeett endast möjliggör ettsom
ekonomiskt resultat i nivå med balanskravet.

vilkenI utsträckning omfattas då de ekonomiska relationerna mellan
kommunen/landstinget och dess företag nuvarande lagstiftningav

Civilrättsliga regler för aktiebolag finnsägare i aktiebolagslagenav
1975:1385, och omfattar både juridiska och fysiska personer som

Iägare. propositionen den kommunala redovisningen prop.om
1996/97:52 betonas dock särskilt den möjlighet densom
sammanställda redovisningen till samlad bedömningger en av
kommunens eller landstingets totala ekonomiska Somengagemang.
tidigare sträcker signämnts kommunallagens krav god ekonomisk
hushållning längre det föreslagnaän balanskravet. I propositionen
framhölls det däri liggeratt även krav på kommunernaett ochatt
landstingen till det råder sund ekonomiatt också i företagen.ser en

Dagens balanskrav innebär medel kommunernaatt ochsom
landstingen lämnar till sina företag i form driftbidrag eller andraav

bidrag förtyper täckning förluster i företagen skall redovisasav iav
kommunens eller landstingets resultaträkning. Detta innebär att
företagen indirekt omfattas balanskravet. detI fallav en
realisationsvinst uppstår vid försäljning anläggningstillgångar ärav



Bakgrund 171998:150SOU
dockkanbalanskravet. Denihuvudprincipen den inte skall inräknasatt

godmedöverensstämmelseförsäljningen står imedräknas om
omstrukturering.led idenekonomisk hushållning är ettt enex om
bedrivaskanverksamhet inte längrefalletkan tDetta när exvara en

ocksåUndantag kanbefolkningsstxukturella förändringar.grund av
detkostnader. Närframtidaförsäljning medför lägreför de fallgöras en

imedräknasskalldenhuvudprincipenrealisationsförlustgäller är att
istårförsäljningenfalli deUndantag kanbalanskravet. göras

hushållning,ekonomisk näröverensstämmelse med god t enex
kostnader.medför framtida lägreförsäljning

landstingensochkommunernasOvannärnnda exempel visar att
eftersombalansbedömningen,ingår iidag i viss månredanföretag

skallnormaltföretagoch dessmellan kommunentransaktioner
resultaträkning.i kommunensredovisas
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2.2 Lagregler för kommuner och landsting
företagsägaresom

2.2.1 Kommunallagens regler

I 3 kap. 16 § KL förutsättningarna för överlämna kommunalaattanges
angelägenheter till fysiska eller juridiska Bestämmelsernapersoner.
innebär den verksamhet skallatt överlämnas till privaträttsligasom

skall falla inom den kommunala kompetensen kap.2 1 §organ KL.
Avsikten givetvisär bolagsbildningatt eller överlänmandeman genom

verksamheter till andra juridiska eller fysiska skall kunnaav personer
verka inom den kommunala kompetensen.

När riksdagen behandlade förslaget till nuvarande kommunallag
uttalade dock konstitutionsutskottet det råder bred enighet denatt attom
kommunala verksamheten i möjligastörsta utsträckning bör ske i
förvaltningsform 1990/91:KU38. Någon lagreglering föreslogs dock
inte.

När utredningen fortsättningsvis använder begreppet företag avses
främst aktiebolag och stiftelser eftersom dessa de helt dominerandeär
företagsformema.

Vad gäller offentlighet och sekretess hos de kommunala företagen
vidgades för offentlighetengränserna lagändring trädde igenom en som
kraft den januari1 1995. deI företag aktiebolag, handelsbolag,-
ekonomiska föreningar och stiftelser där kommuner, landsting och-
kommunalförbund har rättsligt bestämmande inflytandeett mer än
hälften samtliga i företagetröster del handlingarär rättenav att ta av
densamma gäller i kommunen/landstinget.som

kap.I 3 17 § KL stadgas kommun/landsting innanatt de lämnaren
vårdenöver kommunal angelägenhet till helägt aktiebolag ellerav etten

stiñelse bildad kommun/landsting skall fastställaen detav en ensam,
kommunala ändamålet med verksamheten, samtligautse
styrelseledamöter och minst revisor till fullmäktige fårsamt atten se
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principiellverksamheten äriinnan sådana beslutsig avsomyttra

vikt fattas.ellerbetydelse störrearmars av
kap.föreslås 3organisationaktiebolagets att1997/98:99I omprop.

skallfullmäktigebestämmelse utsemedkompletteras att§ KL17 omen
ochkommunerheltföretaglekmannarevisor i ägsminst avsomen
del.i dennaförslagregeringensbeslutatharRiksdagenlandsting. anta

praktikeniinnebärochjanuari 1999kraft den lträder iBestämmelsen
denrevisorer ärtvåskallfortsättningenifullmäktige utse enevaravatt

yrkesrevisiondenkompletteraskalllekmannarevisork somsomsen
iföreskrivs ABL.

godochrevisionsarbetesamordnatfrämjaytterligareFör ettatt
föreslårlandstingochi kommunerverksamhetenöverblick av

kommunalabetänkande DensittKommunrevisionsutredningen i
KLkap. 17 §bestämmelse i 3SOU:l998:71revisionen omen

kommunalförrevisorerväljsdemmellanpersonsamband somsom
bildatsstiftelserdeirevisorerförvaltningsforrn ochiverksamhet som

i delekmannarevisorertillellerlandstingetellerkommunenav
deellerdeninnebärförtroenderevisorer. Det attföretagenkommunala

företagdessalekmannarevisor itillnominerasrespektiveväljssom
ochstyrelsensgranskaförvaltsrevisorerbland deskall attutses som

endastfullmäktigeföreslåsVidareverksamhet.nämnders attövriga
lekmannarevisorer.behöver utse

skallkommun-/landstingsstyrelsenstadgas vidarekap. § KL6 1 attI
företagsfonn.ibedrivsverksamhetkommunaluppsiktha över som

skallkommun-/landstingsstyrelsenbestämmelsenTanken bakom är att
"koncemen".kommunaladensamordnaochsitt ägaransvarutöva

kommun-/1andstingsstyrelsenintedocksigiKommunallagen ger
bolagsinafrånupplysningarochyttrandenbegära somrätt attsamma

nänmdema.kommunaladegäller förden som
kommunen/landstingetförmöjligheter attfinnsställetI genomstora

bolagen.kontroll iochinsynövergripande mål,ägardirektiv utövaange
exempelviskommun-/landstingsstyrelsendirektiven kanGenom

ochekonomiskadetredovisningregelbundentillförsäkras av
förgälleraktiebolagslagen,företagen. Iläget iverksamhetsmässiga som

kontinuerligbestämmelseringafinnsaktiebolagalla ägare,oavsett om
till aktieägarna.information

för kommun-enkeltlikaintedetstiftelsemagällerVad är
påberorkontroll. Dettaoch attfå insyn/landstingsstyrelsen att en
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stiftelse inte har någon stiftelseEn kännetecknasägare. i stället attav en
viss förmögenhetsmassa avskilts för varaktigt förvaltasatt som en
självständig förmögenhet för bestämt ändamål. stiftelsenI saknasett
följaktligen motsvarighet till bolagsstämma, där kanägaren utöva
inflytande. Kommunen/landstinget kan inte ensidigt direktiv tillge
stiftelsen. Ingenting hindrar dock kommunen/landstinget ochatt
stiftelsen träffar avtal där stiftelsen förbinder sig fortlöpande tillatt
kommun-/landstingsstyrelsen Stiftelsens ekonomi. Vidarerapportera om
kan kommunen/landstinget naturligtvis nomineringgenom av
styrelseledamöter i stiftelsen skaffa sig viss insyn i verksamheten.

Enskilda styrelseledamöter har ingen automatisk rätt att ägarnage
information bolagets eller stiftelsens verksamhet. Styrelseuppdragetom

sysslomarmauppdragär därett har verka för bolagsändamåletattman
eller stiftelseändamålet.

2.2.2 Associationsrättens regler

Kommunal verksamhet bedrivs i aktiebolag eller stiftelse reglerassom
aktiebolagslagen, ABL 1975:1385 respektive stiftelselagenav

1994:1220.
dessaI lagar finns regler företags hantering sin ekonomi,ettom av

krav på kontrollbalansräkningar, likvidationsplikt m. m.
Aktiebolag får bl. inte länma penninglån till aktieägare. Oma.

gäldenären kommun ellerär landsting får dock sådant lån lämnasetten
12 kap. 7 § ABL. Kommuner och landsting kan lånaägaresom pengar
från sina bolag och omfattas inte låneförbudet i ABL.av

En stiftelse får inte lämna penninglån eller ställa säkerhet till förmån
för bl. stiftare 2 kap. 6 § stiftelselagen.a.

I ABL och stiftelselagen finns regler skall skydda borgenäremasom
förluster. intresseAv i dettamot sammanhang reglernaär närmast om

likvidationsplikt och personligt för styrelseledamöter.ansvar
I 13 kap. 2 § ABL föreskrivs det åligger styrelsenatt att

ofördröjligen och låtaupprätta revisorerna granska en s.
kontrollbalansräkning så det finns skäl bolagetssnart att anta att egna
kapital understiger hälften det registrerade aktiekapitalet. Visarav
kontrollbalansräkningen så fallet skall styrelsenäratt möjligt tillsnarast
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bolagetbolagsstämman skall likvidation.hänskjuta frågan träda iom
hänskjutandetbolagsstämman åtta månader efterOm inte inom

detgranskad visargodkänner revisorerna balansräkning attsomen av
skall styrelsen,kapitalet till registrerade aktiekapitaletuppgår detegna

hoslikvidation,inte bolagsstämman bolaget skall träda ibeslutar attom
bolaget försätts i likvidation.tingsrätten ansöka attom

åtgärdernanämndaUnderlåter styrelseledamötema vidta deatt ovan
fördärefter uppkommerde solidariskt för de förpliktelsersvarar som

bolaget.
Även drabbasaktieägare kommun/landsting kan aven ex. en --

kommunen/enligt kap. kan inträffa13 § ABL. Detta omansvar
beslutlandstinget såsom aktieägare på bolagsstämma deltar i att

bolagets likvidationsplikt etter utgångenfortsätta verksamhet trots att
föreligger medvetenâttamånadersfristen och aktieägaren är omav

likvidationsplikten.
Enligt kap. §stiftelselagen finns likartade bestämmelser. 7 1I

stiftelseåligger det för näringsidkandestiftelselagen styrelsen atten
värdetkontrollbalansräkning så det finns skälupprätta anta attsnart att

skulder.stiñelsens tillgångar understiger Stiftelsenspå summan av
finnskontrollbalansräkningenkrav låta revisor granskaNågot att -

Visarskillnad vad gäller aktiebolag inte.till imot som -
hoskontrollbalansräkningen negativt kapital skall styrelseneget

ansöka stiftelsen försätts i likvidation.tingsrätten attom
inträderUnderlåter styrelseledamöter vidta nämnda åtgärderatt

stiftelsenförsolidariskt för därefter uppkommande förpliktelseransvar
kap. stiftelselagen.7 3 §

utfärdatFöreningen auktoriserade revisorer harFAR
beträffande god sedrekommendationer syfte vägledningär attvars ge

ellervid upprättande kontrollbalansräkning enligt aktiebolagslagenav
andra motsvarande lagregler.
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Övrig2.2.3 lagreglering kommunalav
näringsverksamhet

Allmänna kompetensen

Kommunernas och landstingens möjligheter sigatt engagera
näringslivsområdet tidigare i huvudsakstyrs, dennämnts,som av
allmänna kompetensregeln i kap.2 1 § KL. Jämsides med denna regel
finns särskilda regleräven näringsverksamhet i kap.2 7 och 8om
KL. Dessa regler förenliga med de civilrättsligaär regler finns isom
ABL och stiftelselagen.

För kommunerna och landstingen själva skall fåatt ha hand om en
angelägenhet krävs det allmänt intresse så sker.är Om detatt medattav
hänsyn till visst ändamål allmäntarten intresseett ettav attanses vara

kommun eller landsting främjar visst ändamål,ett deen ett är
berättigade till detta, åtgärden kommeräven bara mindre delom en av
kommunens eller landstingets område eller mindre antalett av
medlemmarna direkt till godo.

Likställighetsprincipen

kap.I 2 2 § KL kommuner och landstingsägs skall behandla sinaatt
medlemmar lika, det inte finns sakliga skäl för någotom annat.
Paragrafen uttryck för likställighetsprincipen. Principen har iger
rättspraxis förklarats innebära det inte tillåtet för kommuner ochatt är
landsting särbehandla vissa kommunmedlemmaratt eller grupper av
kommunmedlemmar objektiv grund. Likställighets-änannat
principen gäller kommunal- elleräven landstingsägda företag.

Näringsverksamhet

Enligt 2 kap. 7 § f°arKL kommuner och landsting bedriva
näringsverksamhet, den drivs vinstsyfte och avsiktenutan ärom att
tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller tjänster medlemmarna
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ochi kommunen eller kap. 8 § KL fårlandstinget. Enligt 2 kommuner
landsting allmänt främja näringslivet igenomföra föråtgärder att

barakommunen Individuellt inriktateller landstinget. stöd får lämnas
finns bestämmelsen liggerdet synnerliga för det. Iskäl ettom

i regelunderstöd till enskilda, detprincipiellt förbud eftersommot att ge
allmänt intresse sådant understödinte kan ett attvara ges.

till kommunallagen 1990/9l:1l7förarbetena prop.I sägs att
ochi kap. och uttryck för kommunernasbestämmelserna 2 8 §§7 ger

kommunalrättsligalandstingens kompetens i näringslivsfrågor densamt
kommunalaförbud spekulativ verksamhet.principen Denmotom

skall präglas allmänt samhälleligt intressenäringsverksamheten ettav
verksamheten. Syftetvinst f°ar inte det huvudsakliga målet medoch vara

med den näringsverksamhet kommunalt får bedrivas skall attvarasom
anläggningarnabetjäna kommunmedlemmama. Ingenting hindrar att

praktiken också utnyttjas andraeller tjänsterna i änav
kommunmedlemmar. Vidare det inget hindrar kommunernaär attsom

betjänareller landstingen bildar intemföretag enbartsomegna
landstinget, städbolag.kommunen eller interntettex.

skiljelinjerättsliga utgångspunkter finns det inte någon klarFrån
imellan brukar kallas den kommunala sektorn och detvad somsom

dagligt näringslivet.tal betecknas som
aktiviteteroch landstingen engagerade i mängdKommunerna är en

utför varierande slag.där de för sina kommunmedlemmar tjänster av
landstingen har helt oomtvistadochKommunerna rätt att varaen

delverksamma rad områden vanligenpå som en aven som ses
Exempel verksamheternäringslivet. på sådana kommunala är

fryserier,värmeverk, renhållningsverk,bostadsföretag, el-, ochgas-
buss-, spårvägs-saluhallar, slakthus, tvätterier, parkeringsanläggningar,

sjötrañkföretag, hamnar, flygplatser rörelser föroch attsamt
tillhandahålla idrottsarenor och olika fritids- och nöjesanläggningar.
Sådana exemplen oftaverksamheter, där tyngdpunkten framgårsom av

kollektiv-ligger i tillhandahålla kollektivanläggningar elleratt
kommunalanordningar olika slag, brukar kallas sedvanligav

affärsverksamhet.
inomSamtidigt det klart det finns områdestår att ett stort

enskildanäringslivet tradition förbehållet denärsom av
egentligaföretagsamheten. del näringslivet brukar kallas detDenna av

näringslivet. och landstingen intedetta område får kommunernaInom
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under mycketdriva verksamhet eller andra ingripanden ängöra annat
speciella förhållanden.

inom näringslivet harför den kommunala kompetensenGränserna
och den efterdock blivit tydligare i kommunallagenoch med den nya

försörjning el,hand alltmer utbyggda speciallagstiftningen ifråga om av
trafiksäkerhetbostadsförsörjning, vägar, m. m.

enligtnäringslivet får kommuner och landsting 2det egentligaInom
åtgärder allmänt främjar näringslivet ikap. genomföra8 § KL som

kanallmänt näringsfrämjande åtgärdeller landstinget.kommunen En
företagenlokaler och teknisk service till itillhandahålla mark,attvara

faller i princip utanförlandstinget. Vissa verksamheterkommunen eller
detkan ändå tillåtna finnskommunala kompetensen.den De omvara en

befintlig och erkänd kommunal verksamhet.anknytning till redanen
sigoch landsting också ha åtKommuner rätt ägnaatt externanses

undvikaförsäljning överskottskapacitet och förvid tillfällig att
kapitalförstöring gjorda investeringar.redanav

har långtgående befogenheteroch landstingKommuner att
kommunalsamarbeta angelägenheter det gälleri kommunala näräven

kommuner/landstingnäringsverksamhet. blir allt vanligareDet att
kommunalförbund ellerolika områden antingen isamarbetar inom
renhållningsverksamhet,aktiebolag. Vanliga Samarbetsområden är

räddningstjänst.gymnasieskola, energiföretag och

Avgifter

för ochoch landsting har avgifter tjänsterKommuner rätt att ta ut
Regeln dessanyttigheter de tillhandahåller kap. KL.8 3a § gersom

skyldighet det.befogenhet avgiñer, innebär ingen göraattatt ta ut men

självkostnadsprincipen

självkostnadsprincipen inskriven i kommunallagen sedan årDen ärs.
och landsting f°aråterfinns i kap. 3b §1994. Denna 8 KL. "Kommuner

kostnaderna för de tjänsterinte högre avgifter änta ut motsom svarar
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landstingeteller nyttigheter tillhandahållerkommunen ellersom
självkostnaden."

vissa Specialför-Undantag från självkostnadsprincipen finns i
enligt kap. ellagenfattningar. kommunalt elbolag får l §Ett 7

område. dendriva verksamhet utanför kommunens Om1997:857
affärsmässigsådan verksamhet skall verksamheten drivasdriver

grund kap. ellagen.7 2 §
Även undantagkollektivtrafik gällerför uppdragsverksamhet inom

tillliknande slag dock endast försöksverksamhet under periodenav som
Även1995/96:167. undantag finns föroch med år 2002 prop. andra

parkeringsavgifter, tomträttsavgälder m. m.
självkostnadsprincipensamband med beslutet föra iI attom

kommunallagen uttalade regeringen 1993/942188 83. "Denprop. s.
uppfattningen såväl i doktrin i tidigare utredningarallmänna synessom

fastighetsförvaltninginte heller kommunal omfattasatt avvara
självkostnadsprincipen. Enligt avgiftsgruppen innefattar begreppet

egendomfastighetsförvaltning upplåtelse fastsåväl överlåtelse som av
allmän-detta ligger enligt mening också deDs 1993: 16 47. I vår atts.

nyttiga bostadsföretagen inte omfattas älvkostnadsprincipen."av
självkostnadsprincipenUtgångspunkten för detta är attresonemang

ochgäller för och avgifter beslutade kommun-ärtaxor som av
överenskommelselandstingsfullmäktige. bestäms dock efterHyroma

den skäligamellan hyresvärd och hyresgästorganisation. Ytterst avgörs
hovrätt.hyran hyresnärrmd eller efter överklagande Svea Det ärav av

i denavgift kan överklagassåledes ingen beslutas politiskt ochsom som
förordning gäller kommunala beslut.som

Inkomstskatt

Slutligen skall och landsting enligt 3kommuner 7 §nämnas att mom.
skyldighetlagen 1947:576 statlig inkomstskatt befriade frånär attom

bedrivs inäringsverksamheterlägga inkomstskatt. Kommunal som
inkomst-förvaltningsform Sådandärför inkomstskattebefriad.är

skattebefrielse gäller inte kommunala företag.
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sammanställdLagreglering2.3 av

koncernredovisningochredovisning

redovisningSammanställd2.3.1

skallredovisningkommunal1997:614Enligt kap. lagen8 om
ochresultat-sammanställaårligenlandstingetochkommunen enen

landstingetselleromfatta såväl kommunensskallbalansräkning som
bedrivskommunal verksamhetsådanverksamhet genomsomsom

juridiskaandra personer.
skall endastredovisningkommunallagenEnligt kap. 2 §8 om

hareller landstingendär kommunen ettsådana juridiska personer
redovisningen. Ettsammanställdai deninflytande ingåbetydande

kommunaladen1996/97:52ibetydande inflytande omprop.anges
minstinneharlandstingetellerföreligga kommunenredovisningen om

emellertid intehindrari företaget. Detta atttjugo rösternaprocent av
tjugomindreägarandeldessföretag där änlåter ärkommunen även

redovisningen.sammanställdaingå i denprocent
Även balanskravetomfattasintekommunala företagende avom

viktig roll i densjälvklartredovisningenden sammanställdaspelar en
lag inför imotiven"koncemen". Ettfinansiella analysen att taavav

kravlagstadgatdärförredovisningsammanställdregler ettattvarom
tjänarverksamhetenkommunalafor den totalaredovisning som enen

kravetavgränsningenföreslagnaför denkompensation av
1996/97:52.ekonomisk balans prop.

redovisningensammanställdasyftet med den ärövergripande attDet
resultatverksamhet,totalalandstingetsbild ellerkommunensge en av

dehurmöjlighetocksåoch ekonomiska ställning, attatt seengemen
deleftersomviktigthelheten.ingående delarna påverkar Detta storär en

töretagsform.bedrivs iden kommunala verksamhetenav
politiskthos deinte barainformation finnsovannämndaBehovet av

kommunensockså hosoch kommuninvånareansvariga, anställda utan
landstingets kreditgivare.och
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också möjlighetDen tillsammanställda redovisningen ger
övergripande affärsdrivandekommunala oberoendejämförelser, av om
verksamhet bedrivs företagsfonn.i förvaltnings- eller

krav redovisningen skall innehållaNågot på den sammanställdaatt
Finansieringsanalys i förarbetena detfinns inte. Dock framhålls äratten

ochönskvärt sådan analys komplement till resultat-ingåratt etten som
balansräkningama.

detaljeradekommunal redovisning innehåller ingaLagen om
utformas.bestämmelser hur den sammanställda redovisningen skallom

hänvisas till den praxis utvecklats i kommuner ochställetI som
landsting till de uttalanden koncemredovisning numerasamt om

redovisningsfrågorsammanställd redovisning Referensgruppen isom
gjort uttalande koncemredovisning.7 1991 Upprättande Dennr av

Rådet förnormgivare tillsatts efter lagens ikraftträdande,som
har utfärdat rekommendationkommunal redovisning, inte någonännu

sammanställd redovisning.om

Koncernredovisning2.3.2

civilrättsliga till privaträttsligakoncembegreppetDet är avgränsat
juridiska personer.

eller fleraOm kommun eller landsting direkt aktier iäger ettetten
bolag vilket ellerhittills har varit vanligast räknas inte kommunen- -

mening.landstinget och dess bolag "äkta" koncern i civilrättsligsom en
aktiebolagdetta krävs kommunen eller landstingetFör äger ettatt som

moderbolag och juridisk dotterbolag enligt deär äratt en annan person
ochförutsättningar kap. Moderbolagi 1 § ABL.5som anges

dotterföretag finns reglertillsammans koncern. Detutgör även omen
koncerner i stiftelselagen och lagen 1987:6671994:1220 om
ekonomiska moder-föreningar. Eftersom begreppet koncern avser

används inteföretag och dotterföretag inom associationsrätten
begreppet i den kommunala lagstiftningen.

de med tidenpublika företagen har koncernredovisningenFör
alltmer blivit den primära aktieägare, borgenärer,redovisningen till
anställda och andra intressenter. På år har redovisningen avsenare
moderbolagets intaverksamhet i tryckta årsredovisningar kommit att en
alltmer underordnad betydelse.
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De privaträttsliga reglerna koncemredovisning finns i kap.7om
årsredovisningslagen 1995:1554. I l § slås fast "Ett moderbolagatt
skall för varje räkenskapsår koncemredovisning enligtupprätta denna
lag." I kap.1 beskrivsABL bolag betraktanär ärett att som
moderbolag.

I normgivningen för de publika företagen har Redovisningsrådet i en
rekommendation RR 1:96 Koncemredovisning ingående beskrivit i
76 punkter hur koncemredovisningen för företagen upprättas.

I äkta koncern används metoden "full" konsolidering ägandetnären
överstiger 50% eller bestämmande inflytande föreligger.ett Metoden
innebär hela resultaträkningen och balansräkningen konsoliderasatt

i delägda företag. Koncemresultatetäven och koncernens kapitalegna
minskas sedan i särskild med minoritetemas andelar, varförposten
metoden i och för sig inte behöver innebära hinder för analysera huratt

utvidgat balanskrav uppfylls.ett
Ett huvudmotiv för upprättande koncemredovisning är attav

koncernens resultat och ställning skall beaktas vid bedömningen hurav
mycket moderbolaget kan dela till sina aktieägare. Ett enskiltut
aktiebolag kan lämna utdelning endast det visar utdelningsbaraom
vinstmedel. inteOm regel gällde för koncern det möjligtsamma en vore

utdelning koncernen i sinatt helhetäven saknar utdelningsbarage om
medel. Genom välja bolagsfonn för delaktiviteter i stället föratt
resultatenheter eller divisioner inom och företag skulle det dåett samma
bli möjligt lämna högre utdelning. Enligt ABL får moderbolagetsatt en
utdelning inte överstiga vad i fastställd koncembalansräkningsom
redovisas fritt kapital efter avdrag för föreslagna avsättningaregetsom
till bundna medel i de enskilda koncernbolagen.

Skatterättsliga förutsättningar för och koncembidrag mellanatt tage
koncemföretag finns i 2 § 3 lagen 1947:576 statligmom. om
inkomstskatt. Dessa regler syftar till åstadkomma skattemässigatt
neutralitet i valet mellan driva verksamhet i bolag eller i fleraatt etten
bolag. Det skall således inte skattemässigt dyrare och drivaägaattvara
flera företag jämfört med företagens verksamhet ligger i företag.att ett
Denna legala skatteplanerings- möjlighet gäller den kommunalaäven
företagssektom.
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Samordnad revision mellan kommunen/landstinget och dess
företag.

Kommunrevisionsutredningen har i betänkande kommunalaDen
revisionen SOU 1998:71 lagt fram förslag innebär revisionenattsom
mellan kommunen/landstinget och dess företag samordnas för främjaatt

god överblick verksamheten i kommuner och landsting. Förslageten av
innebär någon de revisorer elleratt revisorsersättare valts förav som
granskningen styrelsen och övriga nämnder alltid skall tillav utses
lekmannarevisor i de kommunala bolagen eller till revisor i de stiftelser

kommunen eller landstinget bildar Vidare har utredningensom ensam.
lagt förslag de kommunala revisorerna skallatt ha tillom rättsamma
insyn i de kommunala företagen verksamheten hade bedrivits isom om
förvaltningsform. Förslaget innebär de associationsrättsligaatt
begränsningarna för informationsutbytet undanröjs.

Kommitténs förslag bereds inom Regeringskansliet.
I kap.ABL 10 7 § bolaget"är moderbolag, skall revisorattanges

granska koncemredovisningenäven och koncemföretagens inbördes
förhållanden i övrig."

2.4 Kommunernas och landstingens
organisation verksamhet bedrivsav som

i företagsform

Den kommunala och landstingskommunala kämverksamheten i form av
sjukvård, åldringsvård, utbildning drivs i allt väsentligt ietc.
förvaltningsfonn. Verksamheten till delen skatteñnansieradär största
och de anläggningstillgångar i form sjukhusbyggnader, skolor, gator,av
parker nyttjas i verksamhetenetc. har oña svårdefmieradesom
marknadsvärden. Detta anledningen tillär det i den kommunalaatt
redovisningslagen införts möjlighet till uppskrivning endast fören
finansiella anläggningstillgångar 6 kap. lagen6 § kommunalom
redovisning.

I företagen däremot det ofta deär materiella anläggnings-
tillgångarna, bostadsfastigheter, industrifastigheter, kraftvärme-ex.
verk, vattenverk alstrar intäkter i form hyroretc. och avgifter.som av
Tillgångarna har också marknadsvärde eftersom kommun-ett

2 18-6320SOU1998:150
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medlemmarna beredda betala för tjänsterna skattesubvention.är att utan
Årsredovisningslagen 1995:1554 möjlighet till uppskrivning ävenger

andra anläggningstillgångar tillgången har tillförlitligt ochnär ettav
bestående värde väsentligt överstiger bokfört värde.som

Ingenting hindrar kommunen/landstinget driva sin närings-att
verksamhet i förvaltningsfonn. vanligaste modellenDen dockär att
kommuner och landsting organiserar denna verksamhet i företagsform
företrädesvis aktiebolag.

taktI med den kommunala verksamheten expanderat ochatt
mångfalden kommunala verksamhetsformer vuxit, har behovetav av
överblick, helhetssyn och sammanhållen ledning blivit alltmer påtagligt.
Detta bakgrunden till organisationsformerär och begreppatt nya
tillkommit syftar till samordna mångfalden kommunalaattsom av
verksamheter kommunkoncemer.-

Kommunala koncerner emellertid begrepp kan förståär ett som
olika saker. den kommunalaI redovisningen används ofta begreppet
"koncem" samlingsnamn för den verksamhet bedrivs såvälettsom som
i förvaltningsfonn i de kommunala företagen. Syftet då pekaär attsom
på helheten och betona verksamheternas oberoende av-
Organisationsform uppgift eller uppdrag.gemensamma-

Kommuner och landsting har organiserat sitt företagsägande enligt
två huvudformer. Dessa former kommunalt direktägande ellerär en
aktiebolagsrättslig koncern direkt under kommunen/landstinget.

Kommunalt direktägande idag den vanligaste formen. formDennaär
innebär kommunen/landstinget oförmedlad företagen.äratt ägare av
Det inte ovanligt det i sådana organisationerär förekommer någotatt att
eller några företagen i sin eller flera företag.är Iägaretur ettav av
sådana fall ingår aktiebolagsrättsliga underkoncemer i den kommunala
koncernen. Modellen med direktägande innebär att
kommunen/landstinget samtliga ägarfunktioner.utövar

Den andra formen, fått ökad tillämpning, fullständigärsom en
aktiebolagsrättslig koncern under kommunen/landstinget. modellDenna
innebär kommunen/landstinget företag i sinatt äger ett är ägaretursom

övriga företag inom koncernen. medförDetta de direktaattav
ägarfunktionema flyttas från kommunen/landstinget till koncernens
moderbolag. Fullmäktige skall dock samtliga styrelseledamöterutse
och minst revisor. Vidare skall fullmäktige få sig innan beslutyttraen
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fattas rörande viktiga frågorprincipiellt eller andra frågor är avsom
vikt 3 kap. samtliga17 § KL i företag.större

En aktiebolagsrättslig koncembildning medför"äkta koncem"
vissa fördelar avseende bland skatterättsliga lednings-frågor,annat
frågor, samordningsfrågor och koncernrevision.

Många kommuner har organiserat sina företag föri "äkta koncerner"
kunna utnyttja möjligheten använda koncembidrag. Iatt störreatt

kommuner detta vanlig Organisationsform.är en
Även i mindre kommuner blir "äkta koncerner" eftersomvanligare

möjlighet skattemässigt kvitta vinster och förluster inomattges
koncernen. koncembidragsreglemaFör skall kunna tillämpas måsteatt
moderbolaget 90 dotterbolagets aktier. Delägdaäga än procentmer av
bolag, dvs. mellan 51-90 ägande, ingår också oftast i den "äktaprocent
koncernen", eftersom styrningen bolagen underlättas dåav
moderbolagets styrelse härigenom får bra överblick bolagen.överen

finns idagDet 100 aktiebolagsrättsliga kommunalaca
koncembildningar där kommuner och landsting är ägare av
moderbolagen. I 30-tal dessa "äkta" moderbolagenkoncernerett ärav
holdingbolag, ändamål och förvalta koncernende iär ägaattvars
ingående dotterföretagen. Inom de kommunala aktiebolagsrättsliga
koncemema finns underkoncemer.60 Lösningen holdingbolagmedca.

verksamhet frekvent medelstorai ochutan är störremestegen
kommuner landsting.och

Vissa koncembildningar har fram behovetresultatväxt ettsom avav
hitta form för målstyming del verksamheten i någotatt en av en av som

avseende upplevs i förhållande till basverksamheten. Förautonomsom
företag med olika rörelsegrenar kanutvecklas i olika taktett som en

uppdelning flerapå dotterbolag möjlighet till störreettge
handlingsutrymme och koncentration färrepå saker.

Koncembildningen kan också bättre förutsättningar förge
samordning kommunens företagsflora. uppträdandeEtt samordnatav

kan fördelaktigt vid upphandling och förhandlingar medexternt vara
banker. Koncemledningen kan renodla till vissavissa funktionert.ex.

företag, fastighetsförvaltning och finansiering, det går attex. s.v.
åstadkomma rationell arbetsfördelning koncernen.inomen

kanDet också finnas behov redovisningsmässigett transparensav
mellan olika delar verksamheten vilket kan erhållas att ettav genom
dotterbolag automatiskt avgränsad redovisningsenhet.utgör en
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lagstiftaren krävtharvissa fall, i ellagen 1997:857,I enex.
skall kunnauppdelning befintliga företag dessakommunala omav

Nätverksamhetenmed privata företag.verka på marknaden i konkurrens
omgärdadsärredovisas ochmonopolverksamhet måste ärär avsom en

sådan uppdelning har i mångaövervakning och särskilt regelverk. Enett
fall renodlat sin verksamhet tillskett det befintliga företagetattgenom

därefter bildat dotterbolag förnätverksamhet och detta företag ettatt
handel Uppdelningen har kunnat skeoch produktion med el. även

bildat moderbolag i sin blivit tillkommunen ägareatt turettgenom som
fleratvå eller dotterbolag.

Sammanfattning och slutsatser2.5

landsting möjligheter ochKommunallagen kommuner och storstorager
ifrihet skall organisera sin verksamhetsjälva väljaatt manom

stiftelse,förvaltningsfonn former aktiebolag,eller i andra såsom
kommunalförbund, ideell föreninghandelsbolag, ekonomisk förening,

eller enskild individ.en
överlämnas iprincip den verksamhetEn grundläggande är att som

för kommunalaprivaträttsliga falla inom denformer skall ramen
denkompetensen. kommunalrättsliga principerSamma rentstyrsom

och landstingskommunala verksamheten också kommunersstyr
verksamhet privaträttsliga organ.genom

det lämpligtframgått kommuner och landsting funnitSom har att
bedriva verksamhet i privaträttsliga former.inte obetydlig del sinen av

tydligtSkälen för flera, oftadetta kan argumentmen anges somvara
resultatansvar, företagsformen bättresnabbare beslutsvägar ärsamt att
anpassad förvalmingsfonnen.för affärsverksamhet än

bedrivasFrågan former kommunal verksamhet böri vilka ärom
emellertid uppgiftinte uppgift för denna utredning. Vår ären

medför- nackdelarkoncentrerad till analysera behovet ochatt samtav
utvidga kommunal verksamhetbalanskravet till omfattaävenatt att som

bedrivs i företagsform.
i vad måndet sammanhanget det emellertid viktigt bedömaI är att

förutsättningarnuvarande lagstiftning tillräcklig för skapa godaär att
kommunalaför förtroendevalda helhetsperspektiv dende få påettatt
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verksamheten inledningsvisorganisationsfonn. viSomoavsett
konstaterat kommunallagens kompetensregler grundläggande. Allär
kommunal verksamhet organisationsfonn skall falla deninomoavsett
ramen.

avgörandeEn förutsättning för helhetssyn och demokratisk kontroll
den kommunala och medborgerliga insynen inflytandet deär och iatt

kommunala privaträttsliga tillräckligt tillgodosedd. Vi harärorganen,
därvid konstaterat förändrad lagstiftning vidgat föratt gränsernaen som
offentlighet och sekretess i de kommunala företagen i kraft denträdde 1
januari 1995.

de fall kommunenI eller landstinget finner det befogat bedrivaatt
verksamhet i företagsform innehåller kommunallagen klara
bestämmelser fastställelse ändamålet med verksamheten ochom av
utseende styrelseledamöter och revisorer. Lekmarmainflytandet iav
företagsrevisionen kommer förstärkas fr. ochår 1999att o. m.
kommunrevisionsutredningen har nyligen lagt fram förslag om en
samordnad revision mellan kommunen och dess företag.

I 6 kap. vidareKL kommunstyrelsen uppsiktskall ha överattanges
de kommunala företagen. finns styrelsenDet möjligheter för ochstora
fullmäktige stämmodirektiv mål och insynatt utövagenom s. ange
och kontroll i företagen.

kommunalFör verksamhet bedrivs i aktiebolag stiftelseellersom
finns dessutom aktiebolagslagen och stiftelselagen. innehållerDessa
mycket detaljerade bestämmelser företags hantering sinettom av
ekonomi, krav på kontrollbalansräkning, likvidationsplikt m. m.

Sammanfattningsvis kan konstateras den lagstiftning regleraratt som
den ekonomiska hanteringen i frekventade kommunalamest
företagsbildningama aktiebolag och stiftelser mycket detaljerad,är- -
vilket naturligt eftersom den bl. skall skydda borgenäremaär mota.
förluster.

Som tidigare framhållits kan de kommunala åtminstoneföretagen -
indirekt också innefattas i nuvarande balanskrav, eftersomanses-
transaktioner mellan kommunen och dess företag, ärsom
resultatpåverkande, skall ingå i kommunens resultaträkning.
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och landstings3 Kommuners

resultatutveckling derassamt

företags inriktning, omfattning och
resultat

Resultatutvecklingen3.1 åren 1995-1997

viktigt förEtt underlag analysera förutsättningarna för ochatt
konsekvenserna utvidgat balanskrav vilka möjligheterärettav
kommunerna tänkashar klara dagens balanskrav hur dessa kanatt samt
förändras balanskravet utvidgades till också deomfattaattom
kommunala och landstingskommunala företagen. tyderMycket
nämligen på enskilda kommuner och landsting kommer ha olikaatt att
förutsättningar klara dagens balanskrav.att

Nedan följer därför analys resultatutvecklingen i kommunernaen av
och landstingen i den samlade kommunala verksamhetensamt
"kommunkoncernema" under åren 1995-1997.

Underlag för analysen har hämtats från ochStatistiska centralbyråns
Svenska Kommunförbundets årliga publikation "Vad kostar
verksamheten i Din kommun"

Vi vill understryka förändringen mellan resultatenatt
kommunnivå "kommunkoncemnivå" inte med3.1.1 och 3.12
automatik jämföras kommunalakan med resultatutvecklingen i de
företagen vilken framgår avsnitt 3.2.1. Anledningen till detta är attav
konsolideringen i "kommunkoncemen" enligti utsträckning skerstor
s.k. proportionell konsolidering, d.v.s. företag där kommunen 20äger

eller konsolideras. har interna mellanhavandenDessutomprocent mer
eliminerats. Resultatutvecklingen enligt avsnitt avseende de3.2
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kommunala företagen omfattar däremot de totala resultaten i de företag
där kommunen eller50äger procent mer.

forl Resultat kommuner

Resultatutvecklingen for landets kommuner åren 1995-1997 kan
sammanfattas i följande tabell.

Tabell årenResultat för kommunerna 1995-1997

1995 1996 1997
Miljoner Antal Miljoner Antal Miljoner Antal
Kronor kom- kronor kom- kronor kom-

muner muner muner
Totalt
resultat 2 597 288 706 288 2 890 288
Därav
positiva
resultat 6 643 147 7 965 70 8 787 73
Därav
negativa
resultat -4 046 141 -7 259 218 -5 897 215

tabellenAv framgår kommunernas resultat positivtäratt sammantaget
och uppgår till 2,6 miljarder kronor år miljarder1995, 0,7 kronor år
1996 och till miljarder kronor2,9 år Variationerna1997. mellan

Årkommunerna dock redovisade1995 hälftenär nästanstora. av
kommunerna negativt resultat. årenFör 1996 och 1997 har andelenett
kommuner redovisade negativt resultat ökat till omkringett tresom
fjärdedelar. Antalet kommuner med negativa resultat har således ökat

Årunder perioden. redovisade1997 stycken negativt215 resultat.ett
En ytterligare analys visar resultaten för enskilda kommuneratt

varierar från positivt resultat 2.843 miljoner kronor tillett ettom
negativt resultat miljoner kronor for-439 år Motsvarande1997.
resultatvariationer för år miljoner1996 3.039 kronor och -1.105var
miljoner kronor och for år från1995 miljoner kronor till779 -949
miljoner kronor. Resultaten for eller kommuner,270merparten, ca. var
for de studerade åren jämnt fördelade i intervallet mellan miljoner100
kronor till -100 miljoner kronor. Det med andra ord endastär ettner
mindre antal kommunerna förstår de Variationerna.störstaav som
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förklaras framförallt extraordinäraDetta påverkarposterav som
resultatet kraftigt i enskilda kommuner för enskilda år.

bedöma vilka förutsättningarFör kunna kommunerna förefalleratt
fördjupadha klara balanskravet skulle analys behöva deatt görasen av

Ävenenskilda kommunernas resultaträkningar. extraordinära posterom
exkluderas i resultatet det inte i alla detså avseende liktydigt medär
regelverk förgäller bedömningen balanskravet. Utredningen harsom av
dock kunnat konstatera de extraordinära intäkterna i allt väsentligtatt
hänför realisationsvinster i företagsförsäljningar,sig till samband med
vilka i normalfallet inte skall inräknas vidi resultatet en
balansbedömning. tabell har därför extraordinära intäkter ochI 2
kostnader exkluderats från det redovisade resultatet.

årenTabell 2. för kommunerna 1995-1997, exklusiveResultat
extraordinära E0 intäkter och kostnader

1995 1996 1997
Miljoner kronor
Åretsresultat 2 597 706 2 890

intäkterEo -6 717 -10 812 -9 286
E0 kostnader 3 200 I 788 1498
Resultatexkl.

318 898E0 -920 -8 -4poster

det tillde extraordinära exkluderas lederNär posterna
resultatförsämringar miljarder kronor 1995, 9,0på 3,5 årsammantaget
miljarder kronor år och miljarder kronor1996 7,8 år 1997. Denna

resultatjustering resultatet visar antalet kommuner med negativaattav
ökar till stycken, eller omkring 80 kommunerna år 1997.235 procent av

emellan ligger iSpridningen i resultat kommunerna för år 1997
intervallet miljoner kronor och miljoner kronor. Motsvarande133 -439

miljoner kronorspridning år 1996 690 kronor och -1.105 miljonervar
miljoner kronorför år 1995 708 och -940 miljoner kronor.samt

Svenskajämförelse kan med den bedömningEn göras som
ekonomiskaKommunförbundet i sin lägeKommunernasgör rapport

november där de bedömer 90-tal kommuner, eller 301998, att ett ca.
fortsattakommunerna kommer behöva göraprocent attav

nedskärningar för klara balanskravet år 2000.att
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3.1.2 Resultat for kommunkoncemer

För bedöma hur förutsättningarna klara balanskravet skulleatt att
komma påverkas vid utvidgat balanskrav har utredningen gjortatt ett en
motsvarande analys resultatutvecklingen åren 1995-1997 iav
kommunerna och deras företag Analysen från denutgårsammantaget.
s.k. kommunala koncemredovisningen sammanställd redovisning och
redovisas inklusivedels extraordinära i tabell dels exklusiveposter
extraordinära i tabellposter

Tabell 3. årenResultat lör kommunkoncernerna 1995-1997

1995 1996 1997
Miljoner Antal Miljoner Antal Miljoner Antal
kronor kom- kronor kom- kronor kom-

muner muner muner
Totalt
resultat 3941 288 -2 348 288 1743 288
Därav
positiva
resultat 7929 157 3985 67 6437 82
Därav
negativa
resultat -3 988 131 -6333 221 -4694 206

Av tabellen framgår koncememas resultat positivtatt sammantaget var
Årfor åren 1995 och 1997, medan resultatet för 1996 negativt. 1995var

redovisade knappt hälften koncemema negativt resultat, medanettav
Årdet för åren 1996 och omkring ñärdedelar.1997 1997trevar

redovisade 206 koncerner negativt resultat. Variationema mellanett
koncemema precis för kommunernaär sammantaget stora.som- -
Resultaten år för de1997 enskilda koncemema varierar mellan 1.812
miljoner kronor och -287 miljoner kronor. Motsvarande
resultatvariationer för miljoner1996 755 och -638 miljoner och för ärär
1995 2.141 miljoner kronor och miljoner-793 kronor. Spridningen i
resultat för koncemema med andra ord mindre jämfört med analysenär

kommunernas resultat i tabellav
Om de kommunala företagen omfattats balanskravet for deav

studerade åren skulle de inklusive extraordinära postersammantaget
inte ha underlättat för kommunerna nå balans. skulleDäremotatt
spridningen mellan den har de respektive de bästasämstasom
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förutsättningarna Även för koncemema dockha minskat. ligger
resultaten ide intervallet miljoner kronorredovisade 100merparten av

till miljoner och det alltså fåtal koncerner-100 kronor år ett som svarar
för den spridningen.större

frånbedöma utvidgat balanskrav, utgårkunna hurFör ettatt ett som
resultatkrav skulle påverka kommunernaskoncemnivå,
förutsättningar detta därför fördjupad analysuppnå måste görasatt en

ide ingående Utredningen har, på sättposterna. somav samma
kommunerna, exkluderat föranalysen de extraordinära attposternaav

förfå bättre underlag bedömningen.ett

åren 1995-1997,Resultat för kommunkoncernernaTabell
exklusive extraordinära E0 intäkter och kostnader.

1995 1996 1997
Miljoner kronor
Åretsresultat 3 941 -2 348 1743
E0 intakter -2 690 109 -5 130
E0kostnader 2 394 1300 1557
Resultatexkl.
E0 3 645 -4 157 830poster

förde extraordinära exkluderas försämras resultatetNär posterna
kommunkoncernerna till miljarder kronor år 1995,3,6sammantaget

miljarder kronor år och miljarder kronor år 1997.-4,2 1996 -1,8
negativaJusteringen resultatet leder till medantalet koncernerattav

till stycken, ellerresultat uppgår 207 omkring 70 procent av
enbartförkommunerna år 1997. Vid motsvarande resultatjustering

kommunerna redovisade kommuner eller235 80 procent av
kommunerna negativa resultat år 1997 tabell 2.

extraordinärajämförelse resultaten för kommunerna exklusiveEn av
tabell visar de skulle ha2 kommunala företagens resultatattposter

underlättat för kommunerna koncemnivå balanspå nå ettatt om
företagensutvidgat balanskrav gällt för perioden. genomsnitt skulleI

resultat har förbättrat kommunkoncememas resultat med omkring 12
miljarder kronor för perioden Analysen1995-1997. av

visarkommunkoncememas resultat exklusive extraordinära attposter
intervalletspridningen kommunerna emellan ligger i 250år 1997
spridningenmiljoner kronor och miljoner kronor. Jämfört med på-142

miljonerkommunnivå mellan miljoner kronor och133 -439som var
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kronor tabell spridningen ha ökat2 skulle inte företagen omfattatsom
balanskravet ligger spridningenår år 1996 för koncemema1997. Förav

i intervallet för309 miljoner kronor och -629 miljoner kronor samt
1995 mellan miljoner kronor2.112 och miljoner kronor.-785

3.1.3 Resultat för landsting

Resultatutvecklingen för landstingen åren framgår1995-1997 av
tabell

årenTabell förResultat landstingen 1995-1997

1995 1996 1997
Miljoner Antal Miljoner Antal Miljoner Antal
kronor kom- kronor kom- kronor kom-

muner muner muner
Totalt
resultat -2 659 23 -3 686 23 -4029 23
Därav
positiva
resultat 274 5 190 5 29 2
Därav
negativa
resultat -2 933 18 -3 876 18 -4058 21

Tabellen visar resultaten uppgår till miljarder kronor år 1995,-2,7att
-3,7 miljarder kronor år och miljarder1996 -4,0 kronor år 1997.

Resultaten förår 1997 de enskilda landstingen varierar från -618
miljoner kronor till miljoner kronor.29 Motsvarande resultatvariationer
för år 1996 -662 miljoner och 95 miljoner kronor, respektive -789är
miljoner kronor och 110 miljoner kronor år 1995.

Som jämförelse kan landsting hade positivt19nämnas att etten
resultat år Sedan haft1993. år 1994 har dock landstingenmerparten av

negativt resultat.ett
ÅrLandstingens företag bidrar förbättratmarginellt till resultat.ett

1997 resultatförbättringen 0,03 miljarder kronor. Omsättningen ivar
landstingens företag endast fåtal landstings-utgör ett procent av
koncememas totala omsättning.
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inriktning, omfattning3.2 Företagsamhetens
och resultat

Kommunala3.2.1 företag

frånför i avsnitt huvudsak hämtat SCB:sUnderlaget analysen detta iär
statistik kommunägda företag.över

under 1970kommunala företag har relativt konstantAntalet varit
statistikdecember farms det enligt SCB:soch 1980-talen. 31 1997Den

Medföretag.rörelsedrivande kommunala företag och vilande1.471 253
avgörandekommunala företag här företag där kommunen har ettavses

minstinflytande, eller 50minst 50 aktiernaäger procent utsers. avv.
kommunägdastyrelseledamötema. Antalet anställda i deprocent av

företagen uppgick till drygt 44.000.
medkommunala företagMellan åren och ökade antalet1995 1997

energiföretag.omkring stycken, vilket beror på ökningen antalet20 av
densedan 1förklaras och produktionDetta nätverksamhetatt avav

handel medjanuari inte får bedrivas i juridiska1996 somsamma person
el.

bedrivs ivanligast förekommande verksamheternaDe som
el-,företagsform fastighets- och uthymingsverksamhet,är samt gas-,

deuppgickoch Vattenförsörjning. Vid utgången år 1997värme- av
vilketkronorkommunägda företagens tillgångar till miljarder280,5 är

traditionellai den89,8 miljarder kronor lägre tillgångarnaän
förvaltningsformen.
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Av tillgänglig statistik 31 december 1997 tabell framgår6 attper
den helt dominerande foretagsformen aktiebolag.är

Tabell Antalet kommunala företag omsättning miljonersamt
kronor 31 december 1997

Antal Omsättning
Aktiebolag 1281 110655ca
Ekonomiskaföreningar 18 104
Ideellaföreningar 1 28
Stiftelser 127 1 977
Handelsbolag/
kommanditbolag 39 307
övriga 5 162
Totalt 1471 113233

Som framgår tabell 6 aktiebolagen for omkring 98av ovan svarar
omsättningen i de kommunalaprocent företagen. Ungefärav en

fjärdedel den totala kommunala verksamheten, uttryckt andelav som
omsättningen, bedrivs i kommunala företagav

Tabell 7. Kommunägda företag åren 1994-1997, omsättning,
miljoner kronor

Bransch 1994 1995 1996 1997
E1-, ochvarme-gas-,
Vattenförsörjning 36 823 40 183 48 861 48 026
Hotell- ochrestau-
rangverksamhet 563 496 500 447
Transport magasinering,
kommunikation 5 636 6 374 5 880 5 879
Fastighets-och
Uthymingsverksarnhet 53 191 53626 55623 52646
Andrasamhalls-och
personligatjänster 3 348 3 644 3 915 3 557
Övriga 5 014 4 739 2 418 2 678
Total 104575 109062 117 197 233113

Omsättningsökningen mellan åren 1995 och 1997 har skett inom
energiområdet främst grund den avregleradeav numera
elmarknaden, medfört antal bolagiseringar energi-ettsom av
verksamheter tidigare bedrevs i forvaltningsfonn. antalEttsom
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sådanaplanerarflerochhar energibolagsålt sinakommuner

försäljningar.
årligenkommunala företagendeharUnder perioden 1994-1997

miljarder kronor.ochmellan 3 4positivt resultat påredovisat ett
ochfastighets-företag inomframföralltdettabell framgår8 ärAv att
ochel-,inomuthymingsbranschen värme-samt gas-,

positiva resultatet.till detbidragitvattenförsörjningen som

miljonerpå bransch,åren fördelat1994-1997förResultatTabell
kronor

1996 199719951994Bransch
ochE1-, värme-gas-,

401 672426 l670Vattenförsörjning
Hotell- ochrestau-

-29-6298rangverksamhet
magasinering,Transport,

84107152kommunikation 217
Fastighets-och

6392 544 2179 3 092Uthymingsverksamhet 2
Andrasamhalls-och

-16586-25-85personligatjänster
Övriga 43 -1526331

186903 33 700 33 320Total

Fastighetsföretag

kommunaladrygt 710fanns det år 1997statistikenEnligt officielladen
uthymingsverksamhet. Avochfastighets-sysslade medföretag som

kommunalaallmännyttigadestyckenomkring 350dessa avser
lägenheter. Merpartenomkring 940 000vilka ägdebostadsföretagen, av

mark,industrifastigheter,uthyrningbedrevövriga företagende av
uppgick åromsättningentotalaoch liknande.förvaltningslokaler Den

allmännyttigademiljarder kronor,till drygt 521997 varav
miljarder kronor.omkring 50svarade förbostadsföretagen

positivtfastighetsföretagenkommunalauppvisade de ettår 1997För
företagOmkring 420miljoner kronor.nettoresultat drygt 2.600på
företagmedan 183miljoner kronordrygt 3.600visade vinst påen
visademiljoner kronor. Restenomkring 1.100redovisade förlusten

nollresultat.
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Bostadsföretagen i allmänhetär organiserade helägdasom
kommunala aktiebolag eller stiftelser i vilka kommunen tillsätter
samtliga styrelseledamöter. Dessa företags agerande styrdes tidigare av

omfattande regelverkett vad avsåg subventioner, skatter, finansiering,
hyressättning, plan- och byggregler m m.

Under 1980-talet och framför allt under 1990-talets första del
frikopplades för finansiering, beskattning,systemen hyressättning och
subventioner från varandra. Så sker finansieringenex. numera
marknadens villkor. Den tidigare särbehandlingen i skatte- och
bidragshänseende har upphört. De statliga bostadslånen har avvecklats
och räntebidragssystem har införts.ett nytt

Utöver dessa förändringar har de kommunala bostadsföretagen
påverkats den långvariga lågkonjunkturen och den försämradeav
kommunala ekonomin befolkningsutvecklingen i flertaletsamt att av
landets kommuner varit negativ. Följden alla förändringar har blivitav

kraftigt minskande efterfrågan på bostäder med åtföljandeen överskott
bostäder och minskade intäkter för bostadsföretagen.av

betänkandetI Kommunala bostadsföretag på bostads-svaga
marknader SOU:l997:81 identifierades kommuner72 med svaga
bostadsmarknader där de kommunala bostadsföretagen har latenta och
växande ekonomiska problem. Det dock enligt dennaär utredning inte
säkert kommuner medatt bostadsmarknader generellt har sämresvaga
ekonomi kommuner i ekonomisktän starka regioner. ekonomiskEn
tillväxt och ökande befolkning ställer krav kommunalastörre insatser
vad gäller barnomsorg, skola, infrastruktur På sikt kan dockm. m. en
minskande befolkning innebära påfrestningar denpå kommunalastora
ekonomin främst på grund kommunen investerat i anläggningarattav
och service avsedda förär befolkning.störresom en

Enligt "Bostadsföretagens ekonomiskarapporten situation" utgiven
Svenska Kommunförbundet bedöms drygt 50 bostadsföretag lidaav av

efterfrågan och utflyttning med höga vakanserstor följd.svag Isom
dessa företag förutsättningarna dåliga det gällernäranges attvara
uppvisa godtagbara ekonomiska resultat, varför bedöms fåägarna
betydande problem klara situationen på hand.att egen

Av 1997/982119 Bostadspolitik för hållbar utveckling framgårprop.
dock de kommunala bostadsföretagenatt helhet bidrar ekonomisktsom
i sitt förhållande till kommunen. Under år 1996 företagentog emot
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medtillskottresultatpåverkande nettoandraochförlusttäckningsbidrag

ickeandraochnyemissionerkronor. Genommiljoner370
320ytterligareföretagentillfördestillskottresultatpåverkande ca
440medkoncembidrag nettoföretagenSamtidigtkronor.miljoner gav
180medtill kommunenutdelninglämnadeoch cakronormiljoner

soliditetsynligasinföretagenstärkte1996Under årkronor.miljoner
genomsnitt 11,4till i procent.procentenhetermed 1,3

30Nära procentemellertid avföretagen stora.mellan ärSkillnaden
ochskatterefterresultatnegativt1996för årredovisade ettföretagen

2likviditetsynlighade40-tal företagbokslutsdispositioner. Ett en
eller lägre.procent

analysgjordBostadsföretagAllmännyttiga avSverigesEnligt aven
visar 68 procentför 1997,statistikekonomiska avmedlemsföretagens

1996.högre änvilketöverskott, procentär ettföretagen ett par
särskilt1997/982119 attprop.1998beslutade vårenRiksdagen om

ekonomiskaövermäktigamedkommunertilllämnasskall kunnastöd
formilämnasskall kunnastödSådant avboendet.föråtaganden

hardelegationsärskildfall bidrag. Ensärskildailån ochkreditgarantier,
sådantfrågorhanteravidaretillsförjuli 1998denfrån 1 omattinrättats

stöd till kommunerna.

Trañkiöretag

1997årstycken omsattetotalt 115trafikföretagenkommunalaDe --
stycken90 etthadeföretagdessaAvkronor.miljarder6 canästan

kronor.miljonermotsvarande 100nollresultatellerresultatpositivt ett
kronor.miljoner20resultatnegativtvisadedrygt 20övriga ettDe ca

knappthamnföretagenkommunaladetrañkföretagen utgörBland -
omkring1997under årbetydande del. Dessa omsattestycken30 en- ellernoll-styckenvisade 25 ettföretagenAvmiljarder kronor.3,0
stycken3medankronor,miljonermotsvarande 71resultatpositivt

kronor.miljoner3resultat på sammantagetnegativtföretag caettgav
bussföretagenmestadelskollektivtrañkföretagenkommunalaDe --

företagen15dekronor. Merpartenmiljarder1,81997år caavomsatte
Dennakronor.miljoneromkring 9påresultatpositivtvisade ett

understrukturförändringarbetydandegenomgått senareharföretagstyp
årbussföretagägdaoñentligtantaletexempel kanSom nämnas attår.
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1989 uppgick till 40 stycken. Fortsatta struktur-förändringarca i samma
riktning kan förväntas under de åren.närmaste

Slutligen kan nämnas iatt "trafikföretag" ingår ocksågruppen
kommunala parkeringsföretag och kommunala flygplatsföretag totalt-omkring 30 stycken. Dessa bolag år 1997 knapptomsatte miljard1
kronor. Av dessa hade 25 företag positivt resultatett på omkringca. 18
miljoner kronor, medan 4 bolag visade negativt resultatett motsvarande

4 miljoner kronor.ca
I ovannämnda siffror ingår inte den kollektivtrafik ombesörjssom avlänstrafikhuvudmännen kommuner och landsting och upphandlassom
för ändamålet bildade aktiebolag,av kommunalförbund eller i-Gotlands fall kommunens tekniska nämnd.-

Enligt Svenska Lokaltrañkföreningens branschstatistik omsatte
trafikhuvudmännen inkl. Stockholms län år 1996 miljarder15 kronor.
Trafikintäktema uppgick till omkring 8 miljarder kronor och bidragen
från trafikhuvudmännen kommuner och landsting till drygt 6- -miljarder kronor.

Energi- och vattenñirsörjningsñiretag

Antalet företag inom el-, värme- och Vattenförsörjning i vilkagas-,
kommunerna hade avgörande inflytande,ett uppgick år 1997 till 339
stycken. Dessa företag drygt 48 miljarderomsatte kronor. Av dessa
företag uppvisade nästan 300 stycken noll- eller positivt resultat
motsvarande drygt 700 miljoner kronor, medan omkring företag50
hade negativtett resultat på omkringsammantaget 70 miljoner kronor.

Energiföretagen kan syssla såväl med flera enstaka delarsom av
energiverksamheten, exempelvis fjärrvärmeproduktion och distribution,
elkraftproduktion, elhandel och skötsel elnät. förekommerDet ocksåav

kommunenatt låtit energiföretagen handha kommunens vatten-
försörjning.

Nästan all kommunal energiverksamhet bedrivs idag i bolagsform.
Enligt analys den kommunalaen fmansstatistikenav antaletär
kommuner driver energiverksamhetsom i förvaltningsfonn
uppskattningsvis inte fler tio stycken.än
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sedanförändringargenomgårbransch storai dennaFöretagen

sinasåltharkommunerMånga1996.avreglerades årelmarknaden
bättreförföretag attbildatandra harochenergiföretag gemensamma

pågårFortfarandemarknad.avreglerad enikonkurrensenklara en
småfärregårutvecklingenoch motmarknadenstrukturförändring av

har inga störreBranschenkommuner.ägdaföretagfärreochföretag av
ekonomiskallmänhetioch företagen utgörproblemekonomiska en

förtillgång ägarna.

företagLandstingsägda3.2.2

ochlandstingenfrånuppgifterenligtdetfannsutgångårsVid 1997
landstingsägdaMedföretag.landstingsägda117SCBfrånstatistik

avgörandeharlandstingendär ettföretaghärföretag ävenavses
minst 50elleraktierna utser50minstdvs procentinflytande, äger av

styrelseledamötema.procent av
ibedrivsverksamheternaförekommandevanligast somDe

verksamhet.kulturellochkommunikationerföretagsform är

1997december31företag,landstingsägdaAntalet9.Tabell

73Aktiebolag
42Stiftelser
2föreningarEkonomiska

l 17Totalt

delmindreendastdet avärlandstingen sammantaget enI
landstinglänsStockholmsföretagsform.ibedrivsverksamheterna som

1997åromsättningentotaladentrettiotal. Avcirkaföretag,flesthar ett
aktiebolag.tillsig 94hänför procentkronormiljoner12.539på

på 33resultatpositivt1997åraktiebolagen ettredovisarTillsammans
kronor.miljoner
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Av tabell 10 framgår kommunikationeratt för ungefär 75svarar
omsättningenprocent i företagsdelen.av

Tabell 10. Antal landstingsägda företag omsättningsamt och
resultat i miljoner kronor år 1997

Bransch Antal Omsättning Resultat
Kommunikation 28 9469 27
Fastighets-och
uthymingsverlcsamhet l 0 1431 8
Halso-ochsjukvård 8 188 8
Kulturell verksamhet 32 696
Energi l 2 0Övrigt 38 753 -7
Summa 117 12539 35

landstingensI sammanställda redovisningar har företagen endast en
marginell inverkan på resultat och ställning, varför vi väljer bortseatt
från dessa i denna genomgång.

3.2.3 Kommuners och landstings ägarandelar i
företag

Enligt tillgängliga statistiska uppgifter från 1996 hade kommuner och
landsting nedanstående ägarandelar i företagen.

Tabell 11. Antal företag inklusive vilande

Ägarandcl Antal
procent företag
10-19 48
20-49 168
50-89 286
90-99 68
100 1567
Summa 2 137

Som framgår tabell 11 hade kommuner och landstingav år 1996 ett
betydande inflytande en ägarandel på 20 eller mer i 98procent procent

sina företagsengagemang.av
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landstingensochKommunernas3.2.4
företagsinaborgensåtaganden gentemot

borgensåtagandenKommunernas

1990-taletunderkraftigtökatharborgensåtagandenKommunernas
kommunernashar1997till år1991årFrån1994.med årochtillfram

till1996december31uppgickochmed 33ökatåtaganden procent per
1995årUnderinvånare.kronor23.477ellerkronormiljarder207,6 per

miljardermedborgensåtagandena treemellertidminskade1996och år
borgensåtagandenkommunernashar1997årUnderår.kronor per

kronor.miljardermed 15minskat
kommunaladeavseendeborgensåtagandenaförhållandevis högaDe

borgentecknatkommunernadeltillberor attbostadsföretagen stor
Motivensäkerhet.pantbrevbehövaskulle uttaföretagenfor somatt

stämpelkostnaderochvarit lägrehar ränte-borgensteckningdennaför
företagen.för

visarkommunernaforräkenskapssammandragfrån SCB:sUppgifter
änbegränsade,varithittillsborgensförbindelser ominfriadeatt
tillborgensförbindelserinfriadeÅren uppgickoch 19971996stigande.

borgensåtagandenKommunernaskronor.miljoner168respektive82
tabell.nedanståendeframgårdecember 1997den 31 avper

1997-12-31borgensåtagandenKommunernas12.Tabell

Kronor/inv.Miljarder kronoravseendeBorgen
21615134,6bostadsföretagKommunala
199S46,0Övriga företagkommunala

20415löretagl80,6kommunalaDelsumma,
8287,4bostadslånStatliga
5294,7Övrigaansvarslörbindelser
77221192,7Summa

borgeneller 94delen procentdenframgår avserstörstatabellen attAv
statligaförBorgensförbindelserföretag.kommunalatilllånför

borgensåtagandena.kommunalatotalade4bostadslån procentutgör av
varierarochåtaganden ärtotala stormellan kommunernasSpridningen
i kronorUttrycktkronor.miljarderoch 10,9kronormiljonermellan 4,2
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invånare varierar borgensåtagandenaper mellan 658 kronor och 84.552
kronor.

De kommungwpper har högst borgensförbindelser invånaresom per
är större städer och förortskommuner bland beroendeannat på
omfattande bostadsbyggande under l980-talet. Landsbygds-
kommunerna har däremot lägre borgensâtaganden bland beroendeannat
på den verksamhetatt bedrivs kommunägda företag därsom genom är

mindre omfattning. Kommunernasav borgensåtaganden degentemot
kommunala bostadsföretagen varierar mellan 0 och 6,9 miljarder
kronor. Det 24 kommunerär inte har några borgensåtagandensom

bostadsföretag.gentemot
Kommunernas borgensåtaganden övriga kommunalagentemot

företag varierar mellan 0 och 3,8 miljarder kronor. Det 47 kommunerär
inte har några borgensåtagandensom övriga kommunalagentemot

företag.

Landstingens borgensåtaganden

Landstingens borgensåtaganden väsentligtär lägre kommunernasän
och uppgår 31 december 1997 till 3 miljarderper kronor. Landstingens
borgensförbindelser i allt väsentligt åtagandenavser gentemot egna
företag och stiñelser.

3.3 Sammanfattning och slutsatser
Som framgått den tidigare redovisningen harav antalet kommuner som
redovisar positiva resultat minskat till omkring 70 stycken för åren 1996
och 1997 jämfört med nästan 150 Årstycken för år 1995. 1997 visade
215 kommuner och likanästan många "kommunkoncemer" negativa
resultat. Dessa resultat bygger på analys inkluderaren som
extraordinära Enligtposter. utredningen erhålls bättre bild deten av
resultat bildar underlag för balanskravet,som de extraordinäraom

exkluderas.posterna Vid sådan resultatjustering skulleen antalet
kommuner med negativa resultat stiga till 235 stycken år 1997.
Bedömningar Svenska Kommunförbundetav visar 90-talatt ett
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årbalansnåförbesparingar attytterligarebehöverkommuner göra

2000.
exklusiveresultatföretagenskommunaladetillhänsynOm tas -

kommunkoncememasanalys attvisar närmareextraordinära poster en- resultattotalamed kommunernasjämförtförbättratshaskulleresultat
Under1995-1997.periodenunderkronormiljarder12omkringmed

koncemema,omfattatbalanskravetalltså företagen,skulleårdessa om
naturligtvisår kanAndrabalans.nåkommunernaförunderlättat attha

Även kommunernamellanspridningenblivitharesultatet annat.ett om
mellanjämförelsevidökatintedenhadebetydande enkan vara

kommunkoncemnivån.ochkommunnivån
betydligt sämreoch 19971996Även för årenuppvisarlandstingen

landstingtvåendast ettredovisar1997årFör1995.årresultat än
resultat-överlandstingensUtifrånresultat. prognoserpositivt

behöva göralandstingenförefaller merpartenutvecklingen, av
2000.årbalanskravetklaraförbesparingar att

konstantrelativtvaritharlandstingochkommuneriföretagAntalet
underökning skettvissdecennierna, ävendeunder senaste enom

antaletuppgick1997årutgångenVid1990-talet.delen avavsenare
omkring 85ellerdessa,Merpartenstycken.1.600till knapptföretag av

aktiebolag.utgörsprocent, av
verksamheten ärkommunalasamladedenandelMätt avsom

omsättningtotala"kommunkoncemens"betydande. Avföretagsdelen
uppgårtillgångarföretagensochfjärdedeldrygtförföretagen ensvarar

kronor.miljarder300till1997år nästan
endastföretagen ett100drygtdelandstingen representerarInom

landstingsverksamheten.samladedeniomsättningenfåtal procent av
företagenkommunala ärdedelendominerandeheltDen av

för nästanfastighetsbranschen,ochenergi-inom svararverksamma som
Detmiljarder kronor. är115omkringpåomsättningen90 procent av

kommunalatill denbidragitfastighetsföretagenochenergi-också som
kronormiljarderoch 4,0mellan 3,0påresultatpositivaföretagsdelens

1994-1997.periodenunderårper
förharenergiområdet svaratinomframförallt företag somDet är

underföretagantaletökningvissocksåochomsättningsökningen aven
genomgårnärvarande storaförbranschåren. Dennade senaste som

problem.ekonomiskanågrahaintebedömsstrukturförändringar
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Företagen mestadels positiva resultatger och i allmänhetär tillgångenför sina ägare.
Situationen någotär annorlunda för företag inom fastighets- och

uthymingsbranschen. Dessa företag har under år kraftigtsenare
påverkats förändringar fmansieringssystem,av lågkonjunktur,av
befolkningstörändringar och försämrad kommunal ekonomi.en I
praktiken får många kommuner lämna driftbidrag till sina
bostadsföretag för undvikaatt bolagenatt måste träda i likvidation.
Främst gäller detta bostadsföretag i kommuner där befolkningen
minskar och antalet lägenheter Årentomma ökar. 1996 och 1997
redovisade knappt 30 de kommunalaprocent bostadsföretagenav
negativa resultat och enligt utredningsrapport från Svenskaen
Kommunförbundet Bostadsföretagens ekonomiska situation bedöms

50-tal bostadsföretagett få betydande problem klara sin ekonomiatt på
hand.egen

I likhet med energiföretagen visar demerparten 115av cakommunala trafiktöretagen positiva resultat. Huvuddelen dessaavföretag kommunalautgörs hamnbolag ochav kollektivtrafikföretag.
Kollektivtrafiken föremålär för strukturförändringar och antalet
kommunala trafiktöretag förväntas minska under de åren.närmaste

Kommunernas borgensåtaganden sina företag,gentemot framför allt
för bostadsföretagen, betydandeär och uppgår vid utgången år 1997avtill omkring 180 miljarder kronor. Spridningen mellan kommunerna är

och borgensåtagandenastor varierar mellan 4 miljoner kronor tilluppll miljarder kronor.
De borgensåtagandenastora och de risker dessa och den alltmersom

marknadsanpassade verksamheten innebär, kräver enligt utredningen
ökad uppmärksamhet i kommunernas och landstingens ekonomiska
planering.

Vid våra kontakter med kommunerna har vi kunnat konstatera att
medvetenheten betydelsen god ekonomiskom utveckling iav deen
kommunägda företagen har ökat markant i takt med kommunernasatt
ekonomiska läge har blivit sämre. Många kommuner har numerapreciserade krav på sina företag vad exempelvis förräntning,avser
koncembidrag och soliditet.

Allt fler kommuner utövar påtaglig lednings- ochen mer
ägarfunktion för sina bolag. De kommunala ägarstrategier som
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aktivareutvecklingtagit del visar det pågår motutredningen att enav en

och ikommunernai degäller särskiltstyrning företagen. Detta störreav
Såkoncerner"."äktaaktiebolagsrättsligabildatkommuner ex.som

sinaförstrategiermål ochårligenkommunbeslutar Stockholms om
därpåför deövergripandedelsåret,för detbolag dels närmaste mer

riktlinjerantagitfullmäktigeharkommunGöteborgsföljande två åren. I
Enbostadsföretagen.allmännyttigadeinriktningenför den fortsatta av

kommuner.pågår i andraliknande utveckling
försökeraktivarekommunernatillflera anledningarfinnsDet att

kommunaladenexpansionenomfattandeföretag.sina Denstyra av
verksamhetengjorthardecenniernaunder deverksamheten senaste mer

ställt kravutveckling haröverblicka.och Dennamångfacetterad svår att
styrningförförutsättningarochöverblickskapaåtgärder förpå att enge

kommunenfrånföretagen ägare.somav
naturligtvisägarskapaktivareförtill intresset ärorsakEn ettannan
situationen,kommunalekonomiskabesvärligareår alltden under senare

mellanrelationerfinansiellaoch sundatydligaställt krav påsom
förbalanskravlagregleratInförandetdess företag.ochkommunen ettav

styrningbehovetförstärktytterligarelandsting harochkommuner avav
belastningaroväntadeundvikaförföretagende kommunala att

driftbidrag.formresultat ikommunens av
ochkommun-degenomgångutredningensSammantaget avger

igenerelltföretagen ärbildföretagenlandstingsägda attaven
begränsatekonomi ibostadsföretagensbalansekonomisk ettäven om

ingerantal kommuner oro.
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ochförFörutsättningar4

kravutvidgatkonsekvenser ettav

balansekonomiskpå

balanskravutvidgatmedSyftet4.1 ett

kommunernasredovisningentidigare ärdenframgåttSom av
balansomslutningar störreärbetydande. Företagensföretagsverksamhet

ibedrivsverksamhetdenibalansomslutningen somän
ochÄven företageniomsättningenårliga ärden storförvaltningsfonn.

desärskiltföretag,sinaborgensâtaganden gentemotkommunernas
Denomfattande.dessutombostadsföretagen, ärallmännyttiga

deikommunalaallt de äveni framförutvecklingenekonomiska men
förbetydelsedärförharföretagenlandstingskommunala storen

ekonomi.kommunsektoms
ochförförutsättningarnautredaskäl för närmareSom att

regeringenframhöllbalanskrav attutvidgatkonsekvenserna ettav
längresigsträckerhushållningekonomiskgodkravkommunallagens

landsting. Detochför kommunergällerbalanskravdetän som nu
råderdettillkrav påockså ligger attdäridet attbetonades ett enatt se

företagen.ekonomi isund
utredningen,enligtdärför,skullebalanskravutvidgat merenEtt ge

dagensekonomi,landstingets ävenochbild kommunenssamlad omav
eftersomföretagen,omfattarindirekttidigarebalanskrav, nämnts,som

företagoch dessmellan kommunentransaktionerresultatpåverkande
resultaträkning.kommunensredovisas iskall

kunnakort sikt,pååtminstoneockså,skullebalanskravutvidgatEtt
kommunalasamladeekonomi i denbalanseradgaranti för ensom enses
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och landstingskommunala verksamheten. Det skulle främja en
helhetssyn och förutsättningar för starkare ägarstyming eftersomge en
balanskravet skulle gälla för den samlade kommunala verksamheten.

4.2 Förutsättningar för balanskravett som

omfattar de kommunala företagen
I Kommunal ekonomirapporten i balans Ds 1995:57 i vårasamt
utredningsdirektiv antal omständigheterett tala föranges attsom anses
de kommunala företagen skall omfattas balanskravet. Andraav
omständigheter ansågs emellertid tala balanskravetemot att ges en
sådan omfattning. Vid remissbehandlingen harrapporten ävenav
framförts antal för ochett utvidgat balanskrav.argument emot ett

detI följande redovisas och kommenteras de argument som
framförts.

4.2.1 Argument talar för utvidgatettsom
balanskrav

En betydande del den kommunala verksamheten bedrivs0 iav
företagsform. De kommunala företagen integrerad delär en av
den kommunala organisationen och tillsammansutgör med
kommunen eller landstinget ekonomisk beslutsenhet.en

Detta enligtär utredningen starkt för inordna företagenett argument att
i balanskravet. Dessutom finns betydande del kommunernas ochen av
landstingens förmögenhet i företagen. Enligt utredningen detär
utomordentligt viktigt kommunerägarna och landstingatt har braett- -
underlag för påtagligt kunnaatt lednings- och ägarfunktionemautöva i
sina företag. God ekonomisk hushållning ställer krav på bra underlag
för analys de kommunala företagens långsiktiga ekonomiskaav
utveckling och hur denna kan påverka de ekonomiska relationerna
mellan företagen och kommunen. En analys den samlade kommunalaav
verksamheten viktig både iär kortare och i längre perspektiv.ett ett
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borgensåtagandenharlandstingenochKommunerna stora0

sina företag.gentemot
i avsnitt 3.2.4,visatstidigarelandsting har,ochKommuner som

alltframförföretag. Det ärsinaborgensåtagandenbetydande gentemot
allmännyttigasinaföri borgengåttharkommunerna som

åtaganden kommunernaiSpridningenförpliktelser.bostadsföretags
mycketdockemellan stor.är

riskgenerelltborgensâtagandenutredningenEnligt somutgör en
deförstbalanskravet närpåverkaråtagandenabeaktas,måste även om

blirborgensåtagandenaväsentligtdetUtredningen attutlöses. somser
i denredovisasresultat börriskanalys gemensammaföremål för varsen

förvaltningsberättelsen.
ochvarje kommunviktigtutredningen,enligt attdet,Vidare är

företagshändelseiåtgärdsplan ettstrategi och attharlandsting aven
sittfullgörkommunenkrävakommakan attutveckling att

borgensåtagande.
landstingetellerkommunentillendastrelateratbalanskravEtt0

kommunalaöverflyttningökadleda tillskulle kunna aven
företag.kommunalatillförvaltningsfonnfrånverksamheter

iverksamhetbedrivalandstingochför kommuner attSkälen
tydligtskälhar tidigareVi nämntflera.företagsform kan somvara
iblandföretagsformenochbeslutsvägarsnabbare attresultatansvar,

förvaltningsfonnen.affärsverksamhetentill änanpassadbättreanses
därför,tordebalanskravetundvikautgångspunkterandraHelt än att

denfortsättningsvisuppfattning, styrautredningens ävenenligt
företagsbildningen.kommunala

företagkommuner,någraidag, ifinnsvisattidigarevi varsSom
Dessakommunen.fråntillskottfinansiellasituation kräverekonomiska

detbransch hardennaoch inombostadsföretaghuvudsakiföretag är
antaletharåren. Tvärtomunder deföretagnågra senastebildatsinte nya

år.underminskatbostadsföretagkommunala senare
balanskravetklaraproblemmedförverksamhet attöverföraAtt som

endast intressantprincipiföretagsformtillförvaltningsforrn ärfrån om
viavinsteröverföringmedgerkoncern""äktadet finns avsomen

förlustverksamhet.tillkoncembidrag
vissaväljamöjlighetharlandstingenoch attKommunerna om0

företagsform,ellerförvaltnings-drivas iskallverksamheter
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vilket kan medföra jämförelser kommuner/landstingatt emellan
blir missvisande.

Som framgått redovisningen i avsnitt 2.3 ställs krav påav numera
sammanställd redovisning, vilket innebär kommunerna måsteatt
konsolidera boksluten från sina företag med bokslutet för den i
förvaltningsfonn drivna verksamheten. Härigenom skapas en
helhetsbild kommunens/landstingets ekonomi och åtaganden, vilket,av
enligt utredningen, tillräckliga förutsättningar för översiktligager
jämförelser kommuner/landsting emellan.

När det gäller detaljerade jämförelser verksamheter krävs imer av
de flesta fall analys den enskilda verksamheten. I sådan analysen av en
spelar organisationsfonnen enligt utredningens bedömning mindre roll.

Olika och ledningsfilosofierstyr- har lett till verksamheten i landetsatt
kommuner och landsting blivit allt mindre homogen iäven
förvaltningsformen, vilket påverkar möjligheterna övergripandegöraatt
jämförelser kommuner emellan.

Den kommun eller det landsting har valt0 driva delatt storsom en
sin verksamhet i företagsforrn har inteav bas församma

balanskravet den driver del i förvaltnings-störresom som en
form.

Utredningen instämmer i detta, konstaterar de kommunalaattmen
kärnverksamhetema vård, och skola i de allra flestasom omsorg
kommuner och landsting drivs i förvaltningsform. Bostads- och
energiförsörjning verksamheterär i alla kommunernästan drivs isom
företagsfonn. Ett mycket litet antal kommuner har valt driva sinatt
energiverksamhet i förvaltningsform. Bostadsförsörjningen bedrivs
genomgående i aktiebolags- eller stiftelseforrn. föreliggerHär alltså
enligt utredningen små skillnader mellan kommunerna. Utredningen
bedömer den nuvarande strukturenatt inte kommer bli föremål föratt

förändringarstörre framöver.
Kreditgivare har behov information0 den samladeav om
kommunala verksamheten.

Som utredningen tidigare konstaterat finns det behov informationav
och analyser underlag för ägarstyming de kommunala företagen.som av
Ett sådant underlag efterfrågas också institutioner förserav som
kommunen/landstingen och dess företag med krediter. sådanaI fall är
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kommunalai den samladesituationenfrämst ekonomiskadendet

intresse.verksamheten är avsom
Även syftar tillredovisningensammanställda attden ge enom

justbedömningendenutredningen atthelhetsbild gör
förbättras.kunnaanalysen börlångsiktigheten iochhelhetsperspektivet

utvidgattalarArgument emot ett4.2.2 som
balanskrav

iförlustertäckaförlandstingetellerfrån kommunen attBidrag0
ellerkostnad i kommunensredovisasskallföretagdess som en

kommunaladeinnebärvilketresultaträkning, attlandstingets
balanskrav.nuvarandeomfattasindirektföretagen av

medochiomfattasviss deltillföretageniinstämmerUtredningen att
nuvarandeförunderlagetpåverkaskallresultatpåverkande posteratt

andraliksom ägarelandsting,ochkommunerSjälvklart kanbalanskrav.
ökaföretagi sinalikviditeten attochSoliditetenförbättra genom

påverkar dessaKortsiktigt postereller lånaaktiekapitalet ut pengar.
balanskravet.intedärföromfattasochbalansräkningenenbart av

elleraktiekapitaletökningenliksomresultatposterKoncemintema av
sammanställdai denelimineraslikvidpåverkandeandra poster

denpåhelhetssynunderlättardärförvilkenredovisningen, en
utredningartidigareipåpekatsnågotverksamheten,kommunala avsom

balanskravet.
iobalansråderdetuppfyllasskulle kunnaBalanskravet trots att0
iresultatenekonomilandstingsellerkommuns ett omen

obalans.dennadesådanasamtidigt uppvägerföretagen är att
företagenskommunalai deobalansdet rådakanOmvänt

ekonomi.
kunnaomfattade företagenÅ ocksåbalanskravskullesidan ett somena

påtagligablirmellan kommunernaskillnadernatillleda meratt
kommunväsentligt. Enhögstvarierari företagenresultateneftersom

högmedbostadsföretagharbefolkningsutvecklingnegativ ettmed som
därmedochbalanskravetpåverkar äventyrarförlustervakansgrad och

kämverksamheten.skatteñnansieradeden
resultatpositivaharÅ med företagkommunsidan kanandra somen

ledakunnasinskulle iförhållandebalanskravet. Detta turklaralättare
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till nödvändigatt omstrukturering den kommunala kämverksamhetenav
sikt motverkades eller sköts framtiden.

Utredningen bedömningengör utvidgat balanskravatt ett skulle
underlätta för de ochstörre medelstora kommunerna och landstingen
med befolkningstillväxt nå balans tillatt skillnad från mindre
kommuner/landsting med minskande befolkning, i många fallsom
också har bostadsföretag med ekonomiska problem.

Ett balanskrav omfattar de kommunala0 företagen kansom
innebära kommunerna ochatt landstingen ställningges en annan
i förhållande till sina företag vadän gäller andrasom
företagsägare.

Om företagen inordnas i balanskravet skulle, enligt utredningens
uppfattning, kommunerna särbehandlas jämförtägare med desom
privata företagarna. För alla bolag och stiftelser gäller särskild
lagstiftning, innehåller mycket precisa regler beträffandesom krav
upprättande kontrollbalansräkning Denna lagstiftningav täckerm. m.
nästan samtliga kommunala företag. Om det kommunala balanskravet
skulle utvidgas till gälla också företagenatt skulle de kommunala
företagen omfattas "dubbel" lagstiftning både i ABLav och-stiftelselagen i detta avseende, skulle kunna bli motstridigasom mot-
KL. I dag finns visserligen regler i KL kommun- ochstyrsom
landstingsägda företag dessa regler strider inte tvingandemen mot
bestämmelser i ABL och stiftelselagen se avsnitt 2.2.
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4.3 Konsekvenser balanskravutvidgatettav

Som framgår analysen i avsnitt uppvisar kommuner3 200änav mer
och landstingen ochnegativt resultat för åren 1996merparten ettav
1997. Exkluderas de resultaträkningen,extraordinära frånposterna
vilket enligt utredningen bättre förbild underlagger en ensom
bedömning balanskravet, stiger antalet kommuner med negativaav
resultat till drygt 230 stycken år 1997.

Spridningen i resultat kommunerna respektive emellanlandstingen
Ävendessutom antalet kommuner resultat kanär med positivastor. om

komma öka något fram till ökadeår 2000, bl.a. beroende påatt
statsbidrag till kommuner landsting, fortfarandeoch kommer ett
betydande antal ha svårigheter uppfylla balanskravet 2000.åratt att

Resultatutvecklingen inom den samlade kommunala verksamheten
kommunkoncemema beskrivnadock delvis denär änen annan ovan
för åren 1995-1997. Om utgångspunkten de kommunala företagensär
och kommunernas konsoliderade förbättringresultat så sker aven
resultatet för den samlade kommunala verksamheten omkringmed 12
miljarder kronor jämfört med bilden enbart kommunernasav
verksamhet. inordnandeEtt de kommunala företagen balanskravetiav
under dessa år skulle således ha underlättat för nåkommunerna att
balans på total nivå.

Med frånutgångspunkt den kommunala nuvarandeföretagsamhetens
omfattning och resultat deutredningen den bedömningengör att
kommunala företagen under den framtiden kommernärmaste att ettge
positivt tillskott till den samlade kommunala verksamhetens resultat.
Under sådana förhållanden skulle inordnande de kommunalaett av
företagen i balanskravet landstingunderlätta för kommuner och att
uppfylla kravet balans.

Även spridningen i resultatet blivitkommunerna emellan skulle
mindre utgångspunkten varit resultatet för kommunkoncemema förom
åren 1995-1997. Skillnaderna emellertidmellan kommunerna är
betydande och antal kommuner, främst de för vilka bostadsföretagenett
skapar ekonomiska problem, skulle få försämrade förutsättningar att
uppfylla balanskravet.

3 18-6320SOU1998:150
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En trolig utveckling minskandekommuner med befolkning ochär att
därmed minskad efterfrågan på bostäder och avgiñsfmansierade tjänster
kommer få fortsatta problem klara balanskravet till skillnad frånatt att
kommuner med bibehållen eller måttlig befolkningstillväxt.
Resultatspridningen riskerar därmed öka ytterligare mellanatt
kommuner respektive landsting.

Det därför enligt utredningen svårt längre sikt förutsägaär påatt om
utvidgat balanskrav skulle underlätta eller försämra möjligheternaett

för kommuner och landsting nå ekonomisk balans.att
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överväganden5

förändringar dagensBehövs5.1 av

lagstiftning

finnshar visat detdagens regelsystemUtredningens genomgång attav
offentligrättsliglagstiftning, såvälomfattandemycket somen

mellanrelationernatäcker in olika aspekter påprivaträttslig, som
kommunen/landstinget och dess företag.

lagstiftningenuppfattning det viktigtutredningensEnligt är att
de kommunalaekonomisk styrningviktentydligt framhåller avav en

kommunaladen samladesund ekonomi ileder tillföretagen, ensom
landstingetsellerhotar kommunensoch därmed inteverksamheten

uppnå detta krävskämverksamheten.därigenom Förekonomi och att en
viktigtSärskiltkort och lång sikt.ekonomi både påanalys företagensav
påföljerde ökade riskeruppmärksamma attär att enopererasom av

omfattande åtagandenmarknad och kommunernasavreglerad gentemot
företagen.

ochutveckling i kommunertidigare framhållit pågårSom vi en
syfte skapaägarstyming företagen iaktivarelandsting attmot enaven

delde kommunala företagenoch tydligt markerahelhetssyn utgöratt en
i dettalagstiftningkommunala verksamheten. skärptden samlade Enav

praktikenanpassning till vad idärföravseende kan somses som en
redan sker.
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Oklarheter i5.2 nuvarande regelverk

utredningenInnan går bedömning hur lagstiftningen bättreen av
skulle kunna tillgodose ochkravet helhetssyn den kommunala
landstingskommunala verksamheten genomgång degörs en av
oklarheter redan förefaller föreligga det gäller balanskravetsnärsom nu
praktiska tillämpning. tidigare träder det lagstadgadeSom nämnts
balanskravet för kommuner landsting i kraft först föroch
räkenskapsåret 2000. Eftersom har erfarenhetervi därför inte av
praktisk tillämpning bygger utredningens analys i stället
bedömningar hur balanskravet kan komma tillämpas. Detta ärattav
självklart intesvaghet dock går undvika.atten som

kommunerFör och landsting finns tidigare i kap.6nämntssom- -
lagen4§ kommunal redovisning KRL endast möjlighet tillom

uppskrivning finansiella anläggningstillgångar. får vissaDessaav om
grundläggande förutsättningar föreligger skrivas 6 kap. § KRL.6upp

olikaDe redovisningsprincipema för kommuner ochgällersom
landsting respektive aktiebolag kan i kombination med balanskravett
för enbart kommuner och landsting leda till kommun elleratt en
landsting har undervärderade materiella anläggningstillgångar kansom
apportbilda aktiebolag med tillgångarna tillvärderadeett
marknadsvärde. Eftersom den realisationsvinst detta sättsom
uppkommer inte skall inräknas i underlaget för balanskravet kommer ett
sådant förfarande inte påverka kommunens eller landstingetsatt
möjligheter nå ekonomisk balans. kan kommunen ellerDäremotatt
landstinget dettapå stärka sin soliditet och erhålla högre avkastningsätt
på tillgången via aktieutdelningen. bör dock enligt utredningensDetta
uppfattning inte föranleda någon ändring olikheterna i regelverket.av

förekommerDet kommuner eller landsting säljer aktierna i sinaatt
företag till kommunen eller landstinget holdingbolagett ägt motav en

betalning. Ett sådant tillvägagångssätt kan särskiltrevers som vara
fördelaktigt för kommuner och landsting har bolag inte förmårsom som

resultat efter skatt kan utdelas till kommunen elleratt generera som
landstinget. ställetI för aktier inte utdelning får kommunensom ger en
ränteintäkt underlättar för kommunen uppfylla balanskravet.attsom
Detta bör dock enligt utredningen betraktas normalsom en
affärstransaktion.
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skall enligtföretagoch desspå lån mellan kommunenRäntor

balanskravsbedömningennormalt ingå iutredningens uppfattning
debiterarkommuneraffärstransaktioner. Vissaeftersom det vanligaär

markintrångborgensåtaganden,årliga avgifter försina företag ex.
affárstransaktionernormalavilket också får betraktas somsomm.m.

skall ingå i balanskravet.
iolikhetergrundVidare kan tekniska problem uppstå av

ochenligt KRLredovisningenför den sammanställdaregelverken
ÅRL. Nuvarandebolagskoncem enligtkoncemredovisningen för en

ÅRL olikafrånrekommendationeroch ochlagstiftning KRL
tolkningarför olikaredovisningsområdetnormgivare på utrymmeger

kanexempelfrågeställningar. Somredovisningssed i olikagodav
till KRLdotterbolag. förarbetenaolika definitioner I sägs attnämnas av

ägarandelenföretag därbör ingåsammanställda redovisningendet i den
årsredovisnings-tillmedan förarbetenatill minst 20uppgår procent,

medingå företagkoncemredovisningen bördet ilagen att enanger
inflytande viabestämmandedärägarandel minst eller50 ettprocentav

föreligger.styrelse eller avtal
Även ochskiljer sig åt. Kommunernakonsolideringsmetodema

proportionellförvärvsvärdemetoden medanvänder i regellandstingen
företagdelägdavilken innebärklyvningsmetoden,konsolidering att

ägarandelkommunenstill den andel motsvarartas avsomupp
konsoliderasföretagkommun 40företaget. Om äger ettprocent aven

debalansräkningen. Iochresultaträkningen 4040 procentprocent avav
enligtkonsolideringkoncernredovisning skerprivata företagens

och meddotterbolagkonsolidering förmed fullförvärvsvärdemetoden,
endastMetoden innebärminoritetemas intressen.angivande attav

aktiemamajoritet 50moderbolaget har merföretag där än procent av
inflytande konsolideras.bestämmandeeller ett

konsolideringsmetoderolikheter iexempel påOvannämnda
Omlandsting emellan.respektivekommunerförsvårar jämförelser t.ex.

medan denholdingbolag,bolag viakommunen sinaden äger ettena
i denolikaresultaten blikandirektäger bolagenandra kommunen

påverkarbolagen.delägda Dettaredovisningen för desammanställda
omslutning. Ombalansräkningensomsättning ochresultaträkningens

konsolideringsmetoderiskulle olikheterutvidgadesbalanskravet
tillåtas.metod kunnaskulle endastproblem och troligeninnebära ett en
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För skapa jämförbarhet skulleatt kommunerstörre och landstingen
kunna klyvningsmetodenöverge vid konsolidering sina företag och iav
stället använda förvärvsvärdemetoden med full konsolidering. Problem
skulle i sådant fall uppståett det gäller delägda företagnär där
kommunen eller landstinget har ekonomiska åtagandenstora utan att

Åtagandenamajoritetsägare. i dessa skulle inte framgåvara av
koncemredovisningen vilket, enligt utredningen, inte skulle denge
helhetssyn bör eftersträvas.som

balanskravDet gäller för kommuner och landsting fr.som 0. m.
budget- och redovisningsåret 2000 enkelt och konkret; åretsär resultat,

den lägsta godtagbaraär resultatnivån, skall positivt. isom Attvara
nuvarande skede försöka förutse den praktiska tillämpningen och förse
regelverket med detaljerade bestämmelser för förebygga försökatt att
på olika kringgå balanskravetsätt skulle, enligt utredningens
uppfattning, komplicera den praktiska tillämpningen. Det skulle dra
uppmärksamheten från huvudregeln och enkelheten. Därmed skulle ett

motiven för lagstiñaren knyta balanskravet till resultaträkningenattav
förlorad.
Den praktiska tillämpningen balanskravet kommer så småningomav
visa omfattningen ochatt problem, vilket kommerarten attav ge

underlag för bedöma behovet förändringaratt gällandeav av
lagstiftning. Utredningen därför den praktiska tillämpningenattanser av
balanskravet och redovisningslagen får visa i vilken utsträckning ovan
redovisade oklarheter och andra tillämpningsproblem kansom
uppkomma kräver förändringar gällande regler.av nu

5.3 kanHur behovet helhetssyn bästav

tillgodoses
För hur helhetssynövervägaatt på den kommunala verksamhetenen
bäst skulle kunna tillgodoses har utredningen valt analysera för- ochatt
nackdelar med följande alternativa lösningar, nämligen:

l Ett utvidgat balanskrav omfattar såväl kommunen/som
landstinget dess företag.som
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helhetssynkravställer påEn komplettering regelverket2 somav

verksamheten.kommunala/landstingskommunaladen

bådeomfattarutvidgat balanskravEtt5.3.1 som
och dess företagkommunen/landstinget

totaladendelägda företagenoch landstingetkommunen ärDe avenav
ekonominkommunaladenhelhetssyn påverksamheten.kommunala En

liggerde riskermed tanke påeftersträvansvärd, inte minstdärförär som
och denverksamhetermarknadsanpassadedriva alltmeri att

innebärbolagenborgensåtagandenriskexponering gentemotstorasom
andraochKreditgivarelandsting.ochflesta kommunerför de

utifrånbedömningarsinaockså ha behovkanintressenter göraattav
resultatutveckling.ochekonomiska ställning"kommunkoncemens"

omfattarbalanskravutvidgatutgångspunkter kandessaMed ett som
sig naturligt.och dess företagbåde kommunen te

kommunalomfatta allbalanskrav tillnuvarandeutvidgaAtt att
behövabudget skullebalanseradinnebäraskulleverksamhet att en

juridisk form. Iverksamhetenkommunalaför hela den oavsettupprättas
sedanskulleresultaträkningredovisningenssammanställdaden

skulleBalanskravetavläsas.koncemnivå kunnaresultatet vara
positivt.resultatkoncernenstillgodosett ärom

harresultaträkningeniavläsasenkelt kanbalanskravEtt som
knutetbalanskravmednackdelfördelar. äronekligen En ettstora som

alltförtillledadet riskerarresultaträkningentill storär attatt en
kortsiktighet iökadbidra tillkanresultat.fokusering på årets Detta en

landstingensochplaneringen.ekonomiska Kommunernasden
åtagandenlångsiktigagrundenverksamhet består i gentemotav

grundverksamheteromstruktureringarmedborgarna. Större ex.av
medRiskengenomföra.årbefolkning mångaminskande atttarav

accentueradblibefarasresultat kanfokusering årets ettom
iföretagen.gällabalanskrav utvidgas till ävenatt

kanvarje årskall uppnåsdär balanskoncemnivå,balanskrav påEtt
långsiktiganödvändigautvecklingföretagenshämma attgenom

undviks.åretredan förstapositivt resultatinteinvesteringar ettsom ger
tidigare årkraftvärmeverk därdetta kanExempel på ett manvara

vidtaxehöjningalltförutjänmaSoliditeten förökatmedvetet storatt en
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investering. Eftersom det anläggningstillgångar-na,stor är bostäder,en
energiverk, vattenverk etc. alstrar intäkter kan alltför kortsiktigtettsom
perspektiv hämma nödvändiga investeringar för framtiden.stora När

investeringar kanstora inte räknagörs med dessa "vinst"attman ger
redan första året.

Som tidigare anförs iblandnämnts för utvidgatargument ettsom
balanskrav det förhindrar överflyttningatt verksamhet till bolag.av
Enligt utredningens mening finns det ingenting tyder på attsom
framtida företagsbildningar kommer sådanaatt styras av
utgångspunkter. Om kommuner och landsting beslutar driva vissatt
verksamhet i företagsfonn torde andra skäl ligga bakom beslutet. Som
vår analys tidigare visat, skulle, energiverksamheten, dent.ex. drevsom
i förvaltningsfonn, faktiskt underlätta för de aktuella kommunerna att
uppfylla nuvarande balanskrav. Med balanskrav också omfattarett som
företagen skulle den avgiftsfinansierade verksamheten i bolagen kunna
täcka underskott i den skattefinansierade verksamheten. Detta skulle
kunna luckra det balanskrav idag finns för de verksamheterupp som

drivs i förvaltningsfonn inom kommunen eller landstinget ochsom
förhindra eller förskjuta nödvändiga effektiviseringar av
kämverksamhetema.

Omvänt kan hävda det knappast finns anledning förattman
skattekollektivet finansiera förluster i bolagatt bedriversom
näringsverksamhet, särskilt inte ABL och stiftelselagen intet.ex.som
hindrar företagen redovisa förluster. Som tidigareatt påpekats kan det
finnas företagsekonomiska kortsiktiga förlusterargument att acceptera
på grund åtgärder förväntas långsiktiga vinster. Vidare fårav som ge
det, enligt utredningen, lika naturligt avveckla kommunaltatt ettanses
företag privatägt sådant.ettsom

kommunerI med minskande befolkningsunderlag och många
outhyrda lägenheter skulle exempelvis bostadsbolagets förluster kunna
orsaka negativa resultat koncemnivå de skattefinansieradetrots att
verksamheterna balanserar. förlängningenI kan detta orsaka
nedskärningar inom den kommunala kämverksamheten för balanseraatt
förluster inom de kommunala företagen och därmed fördröja en
nödvändig omstrukturering.

Aktiebolag den helt dominerandeär företagsfonnen i kommuner och
landsting. De regleras aktiebolagslagen, årsredovisningslagen ochav
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för den ekonomiskareglervilka ingårredovisningsrekommendationer i

likvidationspliktkontrollbalansräkning ochhanteringen med krav på
förstyrelsebolagetsaktiebolagslagen harEnligt attansvaretm.m.

utvidgatfinns. Vidregelverkmed detekonomin i enlighetsköts ettsom
isärbehandlaslandstingskulle kommuner ochbalanskrav ägaresom

ställas påskulle kommaföretag. kravtill sina Högreförhållande att
grundenaktiebolagslagen ivadkommunala företageni destyrelserna än

iföretagsledningarochför bådeskulle försvåraföreskriver. Detta ägare
tillledakunnaochägda aktiebolagenkommunaltde även

konkurrensneutralitetsproblem.
balanssåverksamheternakoncemnivå kunna attFör styraatt

för helheten,budgetpåpekats,varje år krävs,uppnås enenovansom
tillfå tillgångi tiddåproblem kankoncembudget. Ett rätts.k. attvara
därföretagendelägdafrån deredovisningsmaterialochbudgetar

möjlighetdärmedochhar majoritetlandstinget inteeller attkommunen
spelreglerna.bestämmaägardirektivenvia

kanjämförbarhet,ochtillförlitlighetuppnå denFör att mansom
omfattandekrävslagstadgadedetbalanskrav liktfordra ett nuav

fall olikadeiredovisningamaomräkningarochjusteringar av
grunder förolikadessutomanvänds. Harkonsolideringsmetoder man

ägarandelar, kommerberoende påkonsolideras,skallbolagvilka som
måsteAlternativtjämförbarhetentillförlitligheten och äventyras.att
vilketoch skärpas,ändrasredovisningensammanställdadenkraven på

önskvärt.inte bedömernärvarandeförutredningen
kommunallageninte enbartpåverkarbalanskrav utanutvidgatEtt

ABLlagstiftning, såsomassociationsrättsligtillhänsyn måste även tas
särskildatidigarehar,Sistnämnda lagarstiftelselagen. nämnts,och som
bedömasskallkapitaletdettillfälliga minskningarregler för hur egnaav

enskilda företaget. Kommunervidtas i detmåstevilka åtgärderoch som
koncern""äktaiorganiserat företagenockså halandsting kanoch en

lagstiftningomfattanderegler.ytterligare Deninnebäravilket skulle
skulle,balanskravutvidgatbedömningenskulle påverka ettavsom

ochsvåröverskådligtsynnerligenleda tillenligt utredningen, systemett
nuvarandekonstruktionenvidvarit vägledandeenkelhetden avsom

förlorad.skulle gåbalanskrav
särskiltvarit läggaharutredningenalternativ ettövervägt attEtt som

skulle kunnabalanskravsådantföretagen Ettbalanskrav på som grupp.
desammanställd enligt"koncernresultaträlming"tillknytas en
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koncernredovisningsprinciper gäller för företag eller enligt desom
metoder används för den sammanställda redovisningen. Härigenomsom
skulle skilja den i huvudsak avgiftsfmansierade verksamheten iman
företagen från den skattefmansierade verksamheten i förvaltningsfonn.

Genom sådant förfarande skulle i princip undvikaett attman
avgiftsñnansierad verksamhet täcker underskott i den skatte-
ñnansierade verksamheten eller och därmed förskjutaomvänt
nödvändiga effektiviseringar kämverksamhetema eller denav av
affärsmässiga verksamheten.

Ingenting hindrar emellertid kommunen/landstinget från beslutaatt
traditionellt skatteñnansierad verksamhetatt drivs iteateren ex. en- -

företagsform. Förluster i sådan verksamhet kan sedan ien en
aktiebolagsrättslig kommunal koncern kvittas vinster inommot
koncernen. På motsvarande kan kommunen/landstinget beslutasätt att
återföra verksamhet drivs i bolagsfonn till drift i förvaltningsfonn.som

Som tidigare innebär uttolkningennämnts god ekonomiskav
hushållning enligt kommunallagen högre krav på kommunens/
landstingens ekonomi vad följer balanskravet.än Om ettsom av
motsvarande balanskrav införs för de kommunala företagen som grupp
kan enligt utredningen, inte bortse från sådant krav skulleatt ettman,
kunna uppfattas målsättning för resultatutvecklingen för desom
kommunala företagen. En sådan utveckling skulle olycklig,vara
eftersom de kommunala företagen i minst lika hög grad som
kommunen/landstinget måste bemöda sig resultatutveckling,om en som
realt konsoliderar deras ekonomi och beaktar behovet framtidaav
investeringar.

Sammantaget skulle utvidgat balanskrav för kommunen/ett
landstinget och dess företag eller balanskrav på de kommunalaett
företagen enligt utredningen, inte leda fram till den helhets-som grupp,

bör eftersträvas i den kommunala verksamheten.syn som

5.3.2 kompletteringEn regelverket ställerav som
krav på helhetssyn

Utredningens förslag:
Bestämmelsen i 8 kap. 1 § kommunallagen god ekonomiskom
hushållning skall gälla för den verksamhetäven bedrivs isom
kommunala företag d.v.s. den samlade kommunala verk-
samheten.

Särskilda upplysningar skall lämnas sådana juridiskaom
i vilka kommunen eller landstinget har betydandepersoner ett

inflytande. Bestämmelsen i 8 kap. § lagen1 kommunalom
redovisning kompletteras denna punkt. i
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landsting skall haochställs kommuner8 kap. l § KL krav påI att en

verksamhet.ekonomisk hushållning i singod
tillräckligt tydligtlagstiftningen intebristUtredningen attser som en

iförvaltningenekonomiskapå denkrav helhetssynställer en
visattidigareutredningenkommunal verksamhet. Som representerar

företagsformbedriver ioch landstingkommunerverksamhetden som
kommunala verksamheten. Dettasamladebetydande del denaven

förvaltningekonomiskuppfattning kravvårställer enligt somen
ekonomiskahur denanalysviktenochhelhetenbetonar avav

påverka kommunenssikt kommerföretagenutvecklingen i att
hushållning måste,ekonomiskekonomi. Godlandstingetsrespektive

kommunalahela dengällauppfattning,utredningensenligt
juridisk form.verksamheten oavsett

kommunallagenkap. §tillägg till 8 lföreslår därförUtredningen ett
ekonomiskgodskall haoch landstingkommunerföreskriver att ensom

hardei vilkai de företagverksamhet ochi sin etthushållning
ägarandelarna.inflytande, d.v.s. minst 20betydande procent av

ekonomiskadenkapitelkommunallagensiBestämmelsen om
ekonomiskgodkravettydligtinte påförvaltningen sätt attettanger

Denkommunala företagen.deomfattaskallhushållning också
densärskilt viktigemellertidekonomiska helhetssynen är som
sinbedriverföretagenkommunaladedominerande delen numeraav

marknad.konkurrensutsattavreglerad ochverksamhet en
analyserasmåstekonsekvenserökade riskerinnebärKonkurrens vars

lång sikt.kort ochoch bedömas både
skallpå helhetssynställer krav ävenförvaltningekonomiskEn som

utnyttjandebättresamordningsvinstertillleda ett avgenom
positivhaockså kanpå siktvilketkommunkoncemens enresurser,
kredit-tillrelationerlandstingensochkommunernasinverkan på

marknaden.
omfattaskallkoncemperspektiviekonomisk hushållningGod ett en

företagsdeleniutvecklingenekonomiskahur denkontinuerlig analys av
åtgärderderedovisningekonomin ochkommunalapåverkar den aven

deägarstymingaktivdetta. Enför åstadkommakrävs att avsom
företagsformibedriverlandstingkommuner ochverksamheter som

hushållningen.ekonomiskagodadenockså för uppnåkrävs att
krav påtidigareställer,hushållningGod ekonomisk närrmts,som

finansieringochekonominkonsoliderarrealtresultat avensom
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reinvesteringar lån. god ekonomiskMen hushållning innebärutan nya
också långsiktighet och framförhållning dei verksamheter som
kommuner och landsting driver. innebär bl.Detta faktoreratta. som
framtida investeringsplaner, befolkningsutveckling, långsiktig
ekonomisk och fysisk planering, riskexponering måste beaktas.etc.

Riskanalysen i företagen skall omfatta finansiella risker och
kommunens eller landstingets borgensåtaganden. Vid analysen av
borgensåtaganden bör värdet företags tillgångar beaktas liksomettav
risken för värdeförsämring dessa tillgångar belåningsgraden.samtav
Andra områden skall analyseras hur företagen påverkasärsom av
avregleringar och de allt snabbare förändringarna i omvärlden. Som
exempel kan de risker följernämnas på avregleradattsom av operera en
elmarknad vilka risker kan uppstå vid handel medsamt som
elbörsen. Affársrisker uppstår också exempelvis till följd av en
minskande befolkning påverkar efterfrågan på bostäder,som va-
tjänster, renhållning m. m.

Organisatoriska risker skall också uppmärksammas. kanDessa bestå
i kommunen eller landstinget har fleraatt organisationer skötersom
likartade verksamheter fastighetsförvaltning. Detta kan förorsakaex.
bristande samordning och helhetssyn olika synergieffekter intesamt att
tillvaratas vilket inte leder till god ekonomisk hushållning. God
ekonomisk hushållning bör omfatta åtgärder syftar till bättreettsom
resursutnyttjande, integrerad ekonomisk planeringt.ex. och
administrativ samordning mellan kommunen/landstinget och dess
företag.

I propositionen den kommunala redovisningslagen prop.om
1996/97:52 framhölls förvaltningsberättelsen enligt kap.4 ocksåatt 1 §
bör innehålla upplysningar sådan kommunal verksamhetom som
bedrivs andra juridiska i form aktiebolag,genom personer, ex. av
stiftelse, ekonomisk förening, ideell förening eller handelsbolag.

Enligt utredningen bör det i lagstiftningen tydligare framgå det iatt
den förvaltningsberättelsen skall lämnas upplysningargemensamma om
de ekonomiska förhållandena i de juridiska i vilka kommunerpersoner
och landsting har betydande inflytande. upplysningarett Dessa skall
grundas på analys den ekonomiska och finansiella utvecklingen ien av
företagen. Vidare skall samlad bild kommunens eller landstingetsen av
ekonomiska i företagen redovisas. värderingEn deengagemang av
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ochföretagenåtaganden gentemotolikaligger irisker som

skallmarknadsriskerochaffárs- etc.andra riskerbedömningar somav
förvaltningsberättelsen.iframgåockså

kommunalprecisering i lagendärförföreslårUtredningen omen
förvaltnings-i deninnehålletvadredovisning gemensammaavser

kap. lenl. 8berättelsen
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kommittédirektivGenerella6

samtligatilldirektivregeringensgällerutredningsuppdragFör
konsekvenserregionalpolitiskaredovisautredareochkommittéer att

redovisa1994:23,dir.åtaganden attoffentliga1992:50,dir. prövaatt
redovisaoch1994:124dir. attkonsekvenserjämställdhetspolitiska

dir.arbetetbrottsförebyggandedetochbrottslighetenförkonsekvenser
1996:49.

upphovinteförslagvåraskullebedömningutredningensEnligt ge
områdetjämställdhetspolitiskadetsig påkonsekvensertill några vare

arbetet.brottsförebyggandeoch detbrottslighetengällerdeteller när
medförakunnaskulle däremotbalanskravutvidgattillförslagEtt

skullekravsådantkonsekvenserregionalpolitiska att ettvissa genom
i deskillnaderberoendeolikapåkommunerna sättpåverkakunna

förutsättningarna.ekonomiska
i helahushållninggodviktenbetonarförslag,Utredningens avsom

möjligenkanverksamheten,landstingskommunalakommunala ochden
godarbetsgivare attlandstingenochkommunernapåverka genomsom

ökadtilltorde bidrasinvilket ilångsiktighethushållning kräver tur
kommunaladelandstingensoch samtför kommunensstabilitet

anställda.företagens
åtagandetoffentligadetprövningdirektivetBeträffande anseravom

för vårtinomrelevantinteprövningsådan ärutredningen ramenatt en
specifiktill någonkopplatinteuppdragetmed äri ochuppdrag att

åtagande.offentligtverksamhet eller något annat
konsekvenserna görskostnadsmässigagäller dedetNär

ochpreciseringarinnebärkorthetiförslaget,bedömningen att som
upphovinte kommerförfattningstext, attbefintligförtydliganden geav

landstingen. Däremotellerkommunernakostnader förtill ökade staten,
ochkommunernastillbidrakanförslaget attskälfinns attatt tro

stärkssituationekonomiskaföretagenskommunalaoch delandstingens
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eller i varje fall stabiliseras. Värdet denna effekt bedöms emellertidav
knappast kunna uppskattas.
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Författningskommentar7

kommunallagenändring iLag7.1 om

8 kap.
hushållningskall ha god ekonomiskoch landstingl § Kommuner en

andraverksamhet bedrivsoch sådani sin verksamhet i som genom
juridiska personer.

Förslaget behandlas i avsnitt 5.3.2.
ochtydliggöra kommunerParagrafen har kompletterats för attatt

verk-hushållning inte bara i denha god ekonomisklandsting skall en
verksamhetförvaltningsforrn densamhet bedrivs i ävenutan somsom

juridiskabedrivs i andra personer.
verksamhetförutom denekonomisk hushållning omfattar,godEn

bedrivs iförvaltningsform, främst den verksamhetbedrivs i somsom
i kap. 18 §företag. sådana företag 3helägda kommunala I som avses

godfår frågan de skall omfattaskommunallagen 1991:900 avom
rimligt ibedömas med hänsyn till vadekonomisk hushållning ärsom

omständig-verksamhetens ochförhållande till andelsförhållanden, art
heterna i övrigt.

kommunala verk-samladegod ekonomisk hushållning i denMed
skallutvecklingen i företagenden ekonomiskasamheten även attavses

åstad-krävs föranalyseras de åtgärderkontinuerligt attsamt att som
verksamhetenekonomi i den samlade kommunalakomma goden
utvecklingenkontinuerliga analyserna den ekonomiskavidtas. De av

påverkavisa hur olika risker kan kommaskall bl.a. atttyper enav
ekonomi.eller landstingskommuns ett

§och landsting enligt kap. lstyrelsen i kommuner 6åliggerDet att
föranledakantill åtgärder analysernadessa analyser,göra attse som

vidtagits.redovisa vilka åtgärdervidtas samt att som
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7.2 Lag ändring i lagen kommunalom om

redovisning
8 kap.
1 § Sådana upplysningar i kap.4 1 § skall omfatta ocksåsom avses

sådan kommunal verksamhet bedrivs andra juridiskasom genom
personer.

Särskilda upplysningar skall lämnas sådana juridiska iom personer
vilka kommunen eller landstinget har betydande inflytande.ett

Förslaget behandlas i avsnitt 5.3.2.
I paragrafen intas andra styckeett nytt särskildaattsom anger

upplysningar skall lämnas för juridiska i vilka kommunen ellerpersoner
landstinget har betydande inflytande.ett Begreppet betydande
inflytande hämtat från kap.är 1 5 § årsredovisningslagen där sådantett
inflytande föreligga företag innehar minst tjugoettpresumeras om

iprocent rösterna juridisk Denna regel kanav en annan person.
tillämpas i förevarandeäven fall. Den dock inte någon absolututgör

särskildagräns upplysningarutan kan lämnas företag i vilkaäven om
kommunens eller landstingets ägarandel mindre så.är än

De särskilda upplysningarna skall grundas på analys denen av
ekonomiska och finansiella utvecklingen i företagen. I analysen skall
ingå bedömning affärs- och marknadsrisker finansiellaen av samt
risker.

För kommuner och landstings borgensåtaganden skall värderingen
de riskergöras följer åtagandet företagen.av gentemotsom av
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Bilaga 1 MIN
Kommittédirektiv mm

W

balanskrav omfattandeUtvidgat Dir.

företagverksamhet i kommunala 1997:133

november 1997Beslut vid regeringssammanträde den 13

uppdragetSammanfattning av

behovetanalyserautredare tillkallas försärskildEn att av,
ekonomisk balansoch konsekvenserna kravförutsättningarna för ettav

bedrivs iomfattar kommunala verksamhetdenäven somsom
nackdelar kanför- ochföretagsform. Utredaren skall analysera de som

huromfattas balanskravetuppkomma de kommunala företagen samtavom
övervägande skälkan lösas.eventuella tillämpningsproblem Omm.m.

förslag tilllämnaför utvidga balanskravet skall utredarentalar ävenatt
lagreglering.

Bakgrund

landstinglagreglerat balanskrav för kommuner ochEtt

77-781994/95:150, bil. 7års kompletteringsproposition prop.I 1995 s.
för avsikt skyndsamtförklarade regeringen den hade göraattatt en

kommunallagenbestämmelserna ekonomisk förvaltning iöversyn av om
fråge-kommunalekonomiska1991:900. Bakgrunden vissaattvar

kommitkommunallagen hadeställningar med anknytning till att
balansåstadkommaaktualiseras, bl. de allmänt ökade svårigheterna atta.
chefenbemyndigade i maj 1995mellan inkomster och utgifter. Regeringen

med uppgiftför Finansdepartementet tillsätta arbetsgrupp göraattatt enen
ekonomikapitel.kommunallagensöversyn av

KommunalArbetsgruppen avlämnade i september 1995 rapporten
blandekonomi föreslog arbetsgruppeni balans Ds 1995:57. I rapporten

landsting införs iochkrav på budgetbalans för kommunerannat att ett
bereddesochkommunallagen. Arbetsgruppens förslag remissbehandlades

iredovisades i april 1996inom Finansdepartementet. Resultatet rapporten
Kommunal redovisning Ds 1996:30.

1996/97:52kommunala redovisningenpropositionen prop.I Den
införas förskallföreslog lagreglerat balanskravregeringen att ett



80 Bilaga SOU 1998:150

kommuner från år 1999 och för landsting från år 2000. Balanskravet
föreslogs gälla kommunalförbund.även Balanskravet innebär budgetenatt
varje år skall så intäkternaupprättas överstiger kostnaderna.att Ett
eventuellt negativt resultat skall återställas inom två år. propositionenI

också vilka förutsättningar i övrigt skall gälla för balans-angavs som
kravet.

I 1997 års ekonomiska vârproposition prop. 1996/97: föreslogs150 en
ändrad tidpunkt för införandet så balanskravet skall tillämpas lika föratt
kommuner, landsting och kommunalförbund första gången för
räkenskapsåret 2000.

Riksdagen regeringens förslag med vissaantog lagtekniska justeringar
Ändringamabet. 1996/97:FiU15, rskr. 1996/97:281. i kommunallagen

träder i kraft den januari1 1998 SFS 1997:615. I övergångs-
bestämmelsema möjlighet tillämpa reglerna balanskravetattges senastom
avseende räkenskapsåret 2000.

Balanskravet knyts i huvudsak till resultaträkningen. Skälet är att
möjliggöra enkla och ändamålsenliga restriktioner. Vissa restriktioner
framgår propositionen till lagen kommunal redovisning ocksåav om som
träder i kraft den januaril 1998 SFS 1997:614.

Balanskravets omfattning

I propositionen kommunal redovisning gjorde regeringen bedömningenom
balanskravet inteatt i detta läge borde omfatta de kommunala företagen.

Frågan ansågs komplicerad. Regeringen hänvisade i detta sammanhang
tilläven synpunkter från flera remissinstansema ansåg denattav som

kommunala koncernen eller på sikt bör omfattas balanskravet förnu attav
rättvisande bild kommunens totala ekonomi. Regeringenge en ansågav

dock det finns skälatt förutsättningarnautredanärmareatt för och
konsekvenserna ordning där de kommunala företagenäven omfattasav en

krav ekonomiskett balans prop. 1996/97:52 35.av s.
Som grund för sitt ställningstagande framhöll regeringen att

kommunallagens krav god ekonomisk hushållning sträcker sig längre än
det föreslagna balanskravet. Däri ligger också kommunerna ochatt
landstingen skall till det råder sund ekonomi också iatt företagen.se en
Regeringen betonade de medel kommunernaäven och landstingenatt som
lämnar till sina företag förlusttäckning alltid skall redovisassom som en
kostnad i kommunens eller landstinget resultaträkning och dettaatt
indirekt innebär balanskravet omfattar de kommunalaatt företagen.även
Den möjlighet den sammanställda redovisningen till samladsom ger en
bedömning kommunens eller landstingets totala ekonomiskaav

betonades också.engagemang
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företagenkommunaladeomfattandebalanskravochförArgument ettemot

antal1995:57i balans Ds ettKommunal ekonomiI angesrapporten
omfattasskallföretagenkommunalaför detalaromständigheter att avsom

talaemellertidansågs mot attomständigheterAndrabalanskravet.
Även framförtharremissinstansemaomfattning.sådanbalanskravet ges en

antal argument.ett
omfattaskallbalanskravför ävenExempel att ettargument

följande.företagen är
bedrivs iverksamhetenkommunaladendelbetydandeEn av- dendelintegreradföretagenkommunalaföretagsforrn. ärDe aven

ellermed kommunentillsammansochorganisationenkommunala utgör
beslutsenhet.ekonomisklandstinget en

förborgengått iomfattninghar ilandstingenoch storKommunerna-
förpliktelser.företagens

vissaväljamöjlighetharlandstingenoch attKommunerna om- kanvilketföretagsforrn,ellerförvaltnings-idrivasskallverksamheter
missvisande.bliremellanjämförelser kommunermedföra att

del sindrivavaltharlandstingeller det storattkommunDen avensom- denbalanskravetförbasinteföretagsform harverksamhet i somsamma
förvaltningsform.del idriver störreensom

skullelandstingetellertill kommunenendastrelateratbalanskravEtt- frånverksamheterkommunalaöverflyttningökadtilllockakunna aven
kommunala företag.tillnämnderna

företagenomfattaskallbalanskrav ävenExempel ettattargument mot
följande.är

kostnad iredovisasskallföretagFörlusttäckning till ett som en- kanindirektvilketresultaträkning,landstingetsellerkommunens anses
balanskravet.omfattasföretagenkommunaladeinnebära att av

iobalansråderdetuppfyllasskulle kunna attBalanskravet trots en- samtidigti företagenresultatenekonomilandstingsellerkommuns ett om
i deobalansdet rådakanobalans. Omväntdennasådana de uppvägerär att

ekonomi.kommunala företagens
kommunaladecirka 80vilka procentaktiebolagen,För representerar av- regleraraktiebolagslagenregler iredanfinnsföretagen, soma

kontrollbalansräkningar,påekonomi, kravsinhanteringföretagens av
likvidationsplikt m.m

innebärakankommunala företagen attdeomfattarbalanskravEtt som- sinatillförhållandeiställninglandstingenochkommunerna en annanges
företagsägare.andragällervadföretag än som
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Uppdraget

En särskild utredare tillkallas för analysera behovetatt av,
förutsättningarna för och konsekvenserna utvidgat krav påettav
ekonomisk balans omfattande även verksamhet i kommunala företag.
Analysen skall redovisas utifrån de för- och nackdelar kan uppkommasom

de kommunala företagen omfattasom balanskravet. Utredaren skallav
särskilt analysera och belysa de skäl kan finnas för införaattsom ett
balanskrav omfattaräven kommunal verksamhetsom bedrivs isom
företagsform. Utredaren skall lämna förslag till lösning eventuellaav
tillämpningsproblem m m.

Eventuell lagreglering

Om utredaren finner övervägande skälatt talar för utvidga balanskravetatt
skall utredaren lämna förslagäven till lagreglering. En sådan lagreglering
måste beakta bolagsrättsliga, skatterättsliga och andra regler för företag.
Vidare får regleringen inte leda till kommuner och landstingatt ges en

ställning i förhållande till sina företagannan vadän gäller andrasom
företagsägare.

Andra frågor skall beaktassom

För utredningsuppdraget gäller regeringens direktiv till samtliga
kommittéer och utredare redovisa regionalpolitiskaatt konsekvenser dir.
1992:50, offentligaatt pröva åtaganden dir. 1994:23, redovisaatt

jämställdhetspolitiska konsekvenser dir. 1994:124 och redovisaatt
konsekvenser för brottsligheten och det brottsförebyggande arbetet dir.
1996:49.

Redovisning uppdragetav

Uppdraget skall redovisas till regeringen den 30 november 1998.senast

Inrikesdepartementet
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