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Dnr 2015/479 ... 6 
Svar på motion om att utreda koncernbolag 

INLEDNING 
Tommy Johansson (S) inkom den 4 juni 2015 med rubricerad motion. Motionären 
föreslår att kommunfullmäktige beslutar om en utredning om koncernbolag. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/178/1, svar på motion 
Bilaga KS 2015/178/2, yttrande från ekonomikontoret 
Bilaga KS 2015/178/3, motion 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 
att avslå motionen. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 

att avslå motionen. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 
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Svar på motion om att utreda koncernbolag 
Tommy Johansson (SJ inkom den 4 juni 2015 med rubricerad motion, Motionären 
föreslår en utredning om koncernbolag, 

Motionären skriver att det för 10-15 år sedan var mycket vanligt att det bildades 
kommunala koncernbolag, främst för att på ett enkelt sätt minimera skatter. Han 
anser att den motiveringen inte känns tilltalande, men det finns andra skäl som är 
mer tilltalande ur ett demokratiskt synsätt: 

Kan bildandet av ett koncernbolag göra en insats för att skapa enhetliga 
system gällande löner, personal, bokföring, planering, telefoni, bilar /fordon? 

Kan bildandet av ett koncernbolag förbättra bolagens ekonomiska situation 
genom bättre likviditet, soliditet, kassaflöde med mera? 

Kan bildandet av ett koncernbolag möjliggöra andra verksamheter som sin 
helhet betalas av taxekollektivitet överföras från skattekollektivitet? 

Motionären tycker att det är viktigt att den huvudsakliga verksamheten, exempelvis 
el, vatten, avlopp och bostäder fortsätter som vanligt i kommande dotterbolag, Detta 
inte minst på grund av att Heby kommun är delägare i SHEAR Samtidigt tror han att 
bildande av koncernbolag möjliggör utökat sammarbete/ägande med Heby kommun 
men också möjlighet till nya verksamheter med andra kommuner. 

Motionen har remitterats till ekonomikontoret 

Bolag som skulle kunna vara aktuella som dotterbolag, i det fall Sala kommun skulle 
skapa en koncern, är Salabostäder AB, Sala Heby Energi AB samt Sala Silvergruva 
AR Det skulle vara möjligt att inkludera samtliga dessa i en koncern kontrollerad av 
Sala kommun i och med att Sala kommun har röstmajoritet i samtliga bolag, Men det 
är av vikt att påpeka att det ofta finns avtalat att försäljning av aktier måste godkän
nas av samtliga delägare, 

Den vanligaste anledningen till att skapa en koncern är att ge möjlighet att kvitta 
vinster och förluster mellan bolagen och på så sätt minska beskattningen, För att 
detta ska vara möjligt måste moderbolaget kontrollera samtliga dotterbolagen till 
minst 90 o/o, Sala Heby Energi AB ägs till 78,5 % av Sala kommun och till 12,5 % av 
Heby kommun, Sala Silvergruva AB är ett publikt bolag där 19 % av aktierna ägs av 
allmänheten, I praktiken omöjliggör detta de skattemässiga fördelarna med ett 
koncernbolag i annat fall än med Salabostäder AR 
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Ytterligare ett skäl till att bilda en koncern kan vara att styrningen av bolagen upp
fattas som otillräcklig genom till exempel ägardirektiv eller andra styrdokument. 

I många fall skapar en koncern också synergieffekter, eftersom administration, stöd
funktioner och upphandling kan samordnas. Redan i dagsläget strävar kommunen 
och dess bolag mot att samverka där så är möjligt. Möjligen skulle detta samarbete 
kunna fördjupas och ytterligare synergieffekter uppnås genom bildandet av en kon
cern, men samtidigt kan fler bolag leda till mer administration med ökade kostnader 
som fö ljd, bland annat gällande ledningsfunktioner och redovisning. 

Det kan finnas andra sätt än bildandet av en koncern för att utveckla samarbetet och 
uppnå samma synergieffekter. Detta behöver i så fall utredas inte minst gällande vad 
som är möjligt ur konkurrenssynpunkt. 

Sammanfattningsvis bedömer ekonomikontoret att vinsterna med bildandet av ett 
koncernbolag i Sala kommun som begränsade. Den skattemässiga vinsten uteblir 
samtidigt som vi bedömer att synergieffekter och förbättrad styrning skulle kunna 
uppnås på andra sätt än genom bildandet av ett koncernbolag. 

Jag delar ekonomikontorets uppfattning att man kan åstadkomma de fördelar som 
efterfrågas på andra, mer funktionella sätt, än att bilda ett koncernbolag. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att 
kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att avslå motionen. 
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En koncern består av ett moderbolag och ett eller flera 'dotterbolag. Även 
dotterbolag till dotterbolagen ingår i en koncern. Ett bolag är moderbolag om det 
har ett så kallat bestämmande inflytande över dotterbolaget. Det innebär att det 
ägande bolaget, det vill säga moderbolaget, har röstmajoritet. 

Det allra vanligaste sättet att bilda en koncern är genom att ett moderbolag 
förvärvar röstmajoriteten i ett eller flera dotterbolag. 

EKONOMIKONTORETS SYNPUNKTER PÅ FÖRSLAGET 
Bolag som skulle kunna vara aktuella som dotterbolag i det fall Sala kommun skulle 
skapa en koncern är Sala bostäder AB, Sala Heby Energi AB samt Sala Silvergruva AB. 

Det skulle vara möjligt att inkludera samtliga dessa i en koncern kontrollerad av Sala 
kommun i och med att Sala kommun har röstmajoritet i samtliga bolag. Men det är 
av vikt att påpeka att det ofta finns avtalat att försäljning av aktier måste godkännas 
av samtliga delägare. 

Den vanligaste anledningen till att skapa en koncern är att ge möjlighet att kvitta 
vinster och förluster mellan bolagen och på så sätt minska beskattningen. För att 
detta ska vara möjligt måste moderbolaget kontrollera samtliga dotterbolagen till 
minst 90 o/o. Sala Heby Energi AB ägs till 78,5 % av Sala kommun och till 12,5 % av 
Heby kommun. Sala Silvergruva AB är ett publikt bolag där 19 % av aktierna ägs av 
allmänheten. 1 praktiken omöjliggör detta de skattemässiga fördelarna med ett 
koncernbolag i annat fall än med Salabostäder AB. 

Ytterligare ett skäl till att bilda en koncern kan vara att styrningen av bolagen 
uppfattas som otillräcklig genom till exempel ägardirektiv eller andra styrdokument. 

I många fall skapar en koncern också synergieffekter, eftersom administration, 
stödfunktioner och upphandling kan samordnas. Redan i dagsläget strävar 
kommunen och dess bolag mot att samverka där så är möjligt. Möjligen skulle detta 
samarbete kunna fördjupas och ytterligare synergieffekter uppnås genom bildandet 
av en koncern men samtidigt kan fler bolag leda till mer administration med ökade 
kostnader som följd, bland annat gällande ledningsfunktioner och redovisning. 

Det kan finnas andra sätt än bildandet av en koncern för att utveckla samarbetet och 
uppnå samma synergieffekter. Detta behöver i så fall utredas inte minst gällande vad 
som är möjligt ur konkurrenssynpunkt. 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
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Besöksadress: Stora Torget 1 
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Mårten Dignell 
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Kommunstyrelsens förvaltning 

Sammanfattningsvis bedömer ekonomikontoret vinsterna med bildandet av ett 
koncernbolag i Sala kommun som begränsade. Den skattemässiga vinsten uteblir 
samtidigt som vi bedömer att synergieffekter och förbättrad styrning skulle kunna 
uppnås på andra sätt än genom bildandet av ett koncernbolag. 

FÖRSLAG TILL BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att komunfullmäktige beslutar: 

- avslå motionen om att utreda koncernbolag. 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNINGE 
Ekonomikontoret 

Mårten Dignell 
ekonomichef 

2 (2) 
2015-08-31 



Bilaga KS 20 15/ 17 8 /3 
Ini<. l J;:j -06 .. 0 11 

o:i,ienr Aktb.taga 

V~ 0 I 5 '-119 I 

Motion till 

Sala Kommunfullmäktige. 

Väckes av: Tommy Johansson 

Utredning om koncernbolag. 

För 10-15 år sedan var det mycket vanligt att det bildades kommunala 

koncernbolag. Främsta drivkraften var då att på ett enkelt sätt minimera 

skatter. Då liksom nu känns den motiveringen inte tilltalande. Det finns dock 

andra skäl som är betydligt mer tilltalande ur ett demokratiskt synsätt: 

- Kan bildadet av ett koncernbolag göra en insats till att skapa enhetliga system 

när det gäller löner, personal, bokföring, planering, telefoni, bilar/fordon? 

- Kan bildandet av ett koncernbolag förbättra bolagens ekonomiska situation 

genom bättre likviditet, soldititet, kassaflöde mm ? 

-Kan bildandet av ett koncernbolag möjliggöra att andra verksamheter som i sin 

helhet betalas av taxekollektivet överföras från skattekollektivet? 

Det är av största vikt att den huvudsakliga verksamheten, exempelvis el, 

vatten, avlopp och bostäder fortsätter som vanligt i kommande dotterbolag. 

Inte minst på grund av att Heby kommun också är delägare i SHEAB. Ett 

bildande av koncernbolag torde också möjliggöra utökat sammarbete/ägande 



med Heby kommun men också möjligheter till nya verksamheter med andra 

kommuner. 

Med hänvisning till ovanstående yrkar jag: 

Att kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt kommunsstyrelsen att utreda 

frågan om koncernbolag. 

Sala 4/6 - 2015 


