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Nuläge
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• RoBo (nedan stiftelsen) köper i nuläget 
vaktmästeritjänster och diverse andra tjänster från 
kommunen, eftersom personalen saknas i egen regi.

• Den nuvarande ordningen är dels problematisk 
kommunalrättsligt (för kommunen) och dels 
upphandlingsrättsligt (för stiftelsen).

• Den kommunala kompetensen, som sätter ramarna för 
vad en kommun får göra, begränsar kommunens 
möjlighet att tillhandahålla tjänster på den öppna 
marknaden, dvs. till stiftelsen.

• Stiftelsen i sin tur får inte anskaffa tjänsterna utan att 
iaktta lag om offentlig upphandling (LOU). Anskaffning 
ska därför föregås av annonsering på marknaden, vilket 
inte sker idag.

• Länsstyrelsen har i en tillsynsrapport (daterad 
2019-11-11, dnr 206-7982-2019) påpekat att samarbetet 
mellan kommunen och stiftelsen riskerar att leda till att 
kommunens och stiftelsens mål sammanblandas. Det 
finns indikationer på att så är fallet i dagsläget. 

• Stiftelsens verksamhet är inte av sådan omfattning att 
det skulle vara ekonomiskt försvarbart att inom stiftelsen 
bygga upp den kompetens som i dagsläget köps in från 
kommunen. Klart står dock att stiftelsen behöver 
kompetensen. 

• För att minska risken för sammanblandning enligt ovan, 
samt även för att skapa tätare skott mellan de olika 
verksamheterna behöver en översyn av strukturen göras.
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Utmaningar i styrning och kontroll av 
en stiftelse

• Möjligheten att utöva styrning över en stiftelse är begränsad. Detta då en stiftelse saknar ägare eller medlemmar. 
Det innebär att en stiftelse ensamt äger och förvaltar en ekonomisk förmögenhet som stiftaren (kommunen) 
avsatt för ett bestämt ändamål → Stiftelsen är därför i grunden svår att både styra och kontrollera utan att 
sammanblandning sker. 

• Stiftelseformen skiljer sig väsentligt från andra associationsformer då den styrning som kan utövas i egentlig 
mening är den som möjliggörs av stiftelseurkunden, när stiftelsen bildas.

• Utöver möjligheten att utöva styrning genom stiftelseurkunden så kan viss styrning utövas genom att fullmäktige 
utser styrelsen för stiftelsen. Styrelsen är dock bunden att förvalta stiftelsen i enlighet med urkunden, vilket sätter 
begränsningar för möjlighet till egentlig styrning.

• I ett aktiebolag är bolagsstämman det högsta beslutande organet. I detta forum utövar ägarna sin rätt att besluta i 
bolagets angelägenheter. Möjligheten till inflytande finns även i andra associationsformer, såsom exempelvis i 
ekonomiska föreningar där medlemmarna ges möjlighet till inflytande genom föreningsstämman → 
Stiftelseformen saknar sådant forum i och med att det varken finns  ägare eller medlemmar.
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Hur möter vi utmaningarna?
- Samordning genom gemensamt bolag

• Stiftelsen är i behov av resurser för drift av verksamheten som styrelsen eller någon som styrelsen bemyndigar 
kan utföra i enlighet med stiftelsens mål, lagar eller andra författningar som gäller för verksamheten. 

• På grund av att stiftelsens verksamhet är förhållandevis begränsad i omfattning saknas både ekonomiska 
förutsättningar och incitament till att inom stiftelsen bygga upp dessa resurser.

• LOU hindrar stiftelsen att bemanna upp med resurser i egen regi och sedan samutnyttja dessa med kommunen, 
och KL hindrar kommunen att tillhandahålla tjänster till stiftelsen → LOU begränsar anskaffningen av tjänsterna 
utan förestående upphandling och KL begränsar försäljningen av tjänsterna utifrån den kommunala 
kompetensen.

• Av denna anledning behöver resurserna på sikt kunna samordnas för att samutnyttjas mellan kommunen och 
stiftelsen → Vilka resurser är stiftelsen respektive kommunen i behov av i nuläget eller på sikt?

• För att kommunen och stiftelsen ska kunna samutnyttja resurser i enlighet med gällande lagstiftning krävs istället 
att resurserna placeras i ett separat aktiebolag, med ett kommunalt ändamål, som ägs av kommunen och 
stiftelsen gemensamt.

• Detta aktiebolag kan fyllas med den kompetens som både kommunen och stiftelsen är i behov av och sedan 
samutnyttjas av parterna genom tjänsteköp.
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Vad uppnår vi med ett 
gemensamt bolag
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• Minskar risken för sammanblandning mellan kommun och 
stiftelse. 

– Genom att placera drift och förvaltningstjänster i en 
egen juridisk person tydliggörs roller och ansvar 
mellan stiftelsen och kommunen.

– Bibehåller närheten mellan kommunen och stiftelsen, 
med iakttagande av gällande lagstiftning. 

• Uppnår samordningsvinster och tydligare kontroll och 
styrning.

– Genom att samordna drift och förvaltningstjänster till 
exempel avseende kommunens eget 
fastighetsbestånd, och stiftelsens fastighetsbestånd i 
ett gemensamt ägt bolag kan synergieffekter och 
förutsättningar för långsiktig hållbarhet uppnås.

– Aktiebolaget kan arbeta med ett tydligare fokus på 
förvaltning och driftsfrågor eftersom 
verksamhetsföremålet avgränsas.

– Kommunen och stiftelsens roller klargörs och formerna 
för styrning och kontroll styrs direkt genom 
kommunallag och aktiebolagslag. Vi uppnår därmed 
en transparens och tydlighet mellan parterna. 

– Genom bolagsordning och ägardirektiv kan 
kommunen och stiftelsen säkerställa tydlighet 
avseende mål och riktlinjer för bolaget. 
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Förutsättningar för 
bolagsbildning
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Allmänna förutsättningar
• Kommuner har enligt kommunallagen rätt att 

överlämna skötseln av kommunala angelägenheter 
(uppgifter) till kommunala aktiebolag. 

• Den verksamhet som överlämnas måste rymmas 
inom den kommunala kompetensen, det vill säga 
verksamheten får bara göra sådant som också 
kommunen får. 

• Förutom kommunallagen måste bl.a. även följande 
regelverk beaktas:

– EU:s statsstödsregler

– Lagen om offentlig upphandling

– Offentlighets- och sekretesslagen

• Att driva verksamhet i bolagsform leder även till 
vissa skattemässiga konsekvenser, aktiebolag 
omfattas t.ex. av inkomstskattelagen. 

• När det gäller stiftelsen så finns inga 
begränsningar att bilda bolag under förutsättning 
att det är i linje stiftelseurkunden. 
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Bolagsbildning
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Typiskt sett brukar bolagisering leda till följande 
fördelar:
• Aktiebolag är en verksamhetsform som är avsedd 

för affärsmässig verksamhet. Beslutsvägarna är 
kortare och strategiska beslut kan fattas närmare 
verksamheten. Det finns ingen kommunal 
laglighetsprövning vid beslut varför 
beslutsprocesser inte riskerar att stanna upp.

• Ansvar och styrning i verksamheten kan upplevas 
tydligare i ett bolag, eftersom bolaget frikopplas 
från kommunens verksamhet och ges ett 
avgränsat uppdrag genom bolagsordning och 
ägardirektiv. 

• Tydliga regler avseende roller och ansvar. 
Aktiebolagslagen reglerar tydligt ansvar och roller 
för styrelse, verkställande direktör, revisorer och 
ägaren (bolagsstämma). Styrelseledamöter och 
verkställande direktör har ett personligt ansvar att 
”vårda” bolaget.

• Tydlig och trovärdig särredovisning. Aktiebolagslag 
och skattelagstiftning ställer skarpa krav på att 
redovisningen är fullständig och korrekt. 
Överträdelse kan innebära kraftiga sanktioner i 
form av böter och fängelse.
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Bolagsbildning
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Typiskt sett brukar bolagisering leda till följande 
utmaningar:
• Kräver en aktiv och ändamålsenlig ägarstyrning 

från kommunen. Ägarstyrning av bolag kräver 
särskild hantering varför kommunen måste ha en 
ändamålsenlig funktion för detta. 
Kommunstyrelsen har även en förstärkt 
uppsiktsplikt avseende verksamhet som bedrivs i 
bolagsform.

• En annan lagstiftningsmiljö blir aktuell med 
inkomstskattelag, mervärdesskattelag, 
aktiebolagsrätt, bokförings- och 
årsredovisningslag. Vinster i verksamheten 
kommer att beskattas och tillskott från kommunen 
kan vara skattepliktiga. Även övrig lagstiftning 
såsom mervärdesskatt och ABL kan kräva mer 
kunskap för att bedriva verksamheten 
ändamålsenligt.

• Distansering från kommunen. Verksamheten som 
bedrivs i bolagsform kan på grund av separationen 
från den kommunala verksamheten riskera bli 
svårare att kontrollera samt att få insyn i.

• Ny typ av administration i jämförelse med att 
bedriva verksamhet i kommunen. Detta gäller 
särskilt om kommunen inte sedan tidigare har en 
etablerad bolagsfunktion.
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Styrning av aktiebolag
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• Ägarstyrning kan sägas vara det sätt på vilket kommunen och stiftelsen såsom ägare av ett bolag tillser att 
verksamheten i bolaget tillgodoser den funktion och de gemensamma mål ägarna har som ansvariga för 
organisationen. 

• God ägarstyrning handlar om att säkerställa att ett bolag för aktieägarna sköts hållbart, ansvarsfullt och så effektivt 
som möjligt. 

• Ett kommunalt aktiebolag kan styras av dess ägare på flera sätt, bland annat: 

– Fullmäktige ska tillse att det kommunala ändamålet och de kommunala principerna anges i bolagsordningen 
samt i bolagsordningen ange att fullmäktige ska ta ställning innan beslut av principiell beskaffenhet fattas av 
bolaget. 

– Genom ägardirektiv beslutade av fullmäktige och stiftelsen och fastställda på bolagsstämman binds bolagets 
styrelse. Ägardirektivet genomsyrar därigenom den dagliga verksamheten och beslut däri.

– Genom ägandet säkerställs inflytande över större/strategiska beslut inom bolaget.

– Genom att fullmäktige och stiftelsen utser styrelseledamöterna i bolaget kan ägarna även avsätta 
ledamöterna utan att ange skäl därtill. 

– Genom kommunstyrelsens uppsiktsplikt där styrelsen årligen ska besluta om bolaget bedrivit sin verksamhet 
i enlighet med det kommunala ändamålet och i enlighet med de kommunala principerna. Om bolaget inte 
bedrivit sin verksamhet i enlighet med det kommunala ändamålet och/eller de kommunala befogenheterna så 
ska kommunstyrelsen föreslå åtgärder till fullmäktige.
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Inkomstskatterättsliga aspekter

Kommunens skattesituation

Kommunen är helt befriad från inkomstskatt. Kommunen beskattas således inte för det löpande resultatet av den 
verksamhet som kommunen bedriver eller vid avyttring av fastigheter eller aktier m.m.

Stiftelsens skattesituation

Stiftelsen är i egenskap av en allmännyttig bostadsstiftelse oinskränkt skattskyldig och beskattas således för all bedriven 
verksamhet med 21,4 % bolagsskatt. Eventuell utdelning från bolaget är skattefri då det avser utdelning 
näringsbetingade aktier.

Bolagets skattesituation

Ett av kommunen och stiftelsen nybildat delägt driftsbolag beskattas för all bedriven verksamhet med 21,4 % 
bolagsskatt.

Bolaget omfattas av reglerna i inkomstskattelagen om s.k. uttagsbeskattning. Dessa regler innebär att om försäljningen 
av varor och tjänster sker till ett annat pris än marknadspris mellan bolaget och kommunen eller stiftelsen ska 
beskattning trots detta ske som om transaktionerna skett till marknadspris.
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Mervärdesskatterättsliga aspekter

• Driftbolaget ska fakturera med moms vid tillhandahållande av tjänster till stiftelsen/kommunen. Stiftelsen saknar 
avdragsrätt för moms, vilket inte blir någon skillnad mot dagens hantering. Kommunen kan få ersättning ur 
kommunkontot för den moms som driftbolaget fakturerar till kommunen och som avser kommunens fastigheter, 
vilket medför att momsen inte blir en kostnad för kommunen. 

• Driftbolaget kommer sannolikt att köpa in byggtjänster och fakturera dem vidare till stiftelsen/ kommunen, vilket 
medför att driftbolaget riskerar bli ett “byggföretag” enligt reglerna om omvänd beskattning inom byggsektorn. 
Driftbolaget blir en sådan näringsidkare om det regelbundet tillhandahåller eller vidarefakturerar byggtjänster. 
Bolaget ska då redovisa utgående moms vid inköp av byggtjänster från underleverantörer, d.v.s. även för de 
byggtjänster som inte vidarefaktureras. Underleverantörerna ska fakturera utan moms till driftbolaget som sedan i 
sin tur kommer fakturera tjänsterna med moms till stiftelsen respektive kommunen. För bolaget innebär det en 
positiv likviditetseffekt då det inte behöver erlägga utgående moms till leverantören av byggtjänsterna. En nackdel 
är en viss ökad administration som dock huvudsakligen avser nya rutiner för momshanteringen. 

• För att undvika att driftbolaget räknas som ett byggföretag momsmässigt krävs att underleverantörer av 
byggtjänster inte fakturerar driftbolaget, utan ställer ut fakturan direkt till stiftelsen/kommunen, samt att 
driftbolaget inte heller med egen personal utför byggtjänster.
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Vägen framåt
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Bildande av gemensamt bolag
• Som ett första steg behöver kommunfullmäktige besluta 

att uppdra åt kommunstyrelsen att bilda/anskaffa 
aktiebolag. Lämpligtvis sker detta genom att ett 
lagerbolag förvärvas.   

• En bolagsordning, där det kommunala ändamålet och 
befogenheterna specificeras, behöver tas fram, samt 
godkännas av kommunfullmäktige. 

• För att underlätta styrningen av bolaget kan det finnas 
skäl att även ta fram ägardirektiv som behöver antas av 
bolagsstämman. Liksom fastställas vilka andra 
styrdokument som från kommunen ska bli bindande för 
bolaget. 

• En bolagsstyrelse behöver utses.

• Efter bolagsbildning behöver stiftelsen förvärva en 
andel i bolaget.

Gemensam drift genom bolaget:
• Kommunens och stiftelsens relation till bolaget behöver 

regleras genom avtal.

• Bolaget behöver resurssättas utifrån kommunens och 
stiftelsens behov och förutsättningar.

• Kommunen och stiftelsen behöver hantera de 
konsekvenser som driftbolaget får för de egna 
organisationerna. 

Beslut i KF

StyrelseÄgardirektiv

Bolags-
ordning



PwC
Robertsfors 2020

Kommunens och stiftelsens 
verksamhet genom 
gemensamt driftbolag
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• Stiftelsen och kommunen tecknar förvaltnings- och 
tjänsteavtal med driftbolaget och köper in tjänster 
efter behov. Tjänsterna utförs av bolagets 
personal, exempelvis i form av:

• Kontraktsförvaltning.

• Ekonomisk och administrativ förvaltning.

• Projektledning.

• Lokalvård.

• Yttre och inre underhåll och utbyte.

• Snöröjning

• Kommunen och stiftelsen kvarstår dock som ägare 
av fastigheter etc. Stiftelsen kvarstår som 
hyresvärd i förhållande till sina hyresgäster.

• Genom etablerandet av driftbolag skapas därför 
flertalet möjligheter och bolaget kan också 
utvecklas på sikt för att möta framtida utmaningar. 
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Förslag till beslut
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Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att

 

• bilda ett aktiebolag med namnet [bolagsnamn] AB, 
eller liknande;

• bildandet får ske genom ett förvärv av ett nybildat 
bolag, så kallat lagerbolag med ett aktiekapital om 
100 000 kr. Finansiering sker genom i 
anspråkstagande av likvida medel;

• godkänna förslag till bolagsordning för [bolagsnamn] 
AB;

• uppdra åt kommunstyrelsen att tillse att ägardirektiv 
för bolaget tas fram; och

• godkänna försäljning av xx aktier i bolaget till 
Stiftelsen Robertsforsbostäder;

• välja förnamn efternamn, förnamn efternamn, 
förnamn efternamn samt förnamn efternamn till 
ledamöter i styrelsen för bolaget från bolagsstämman 
närmast efter förvärv av bolag intill slutet av den 
årsstämma som följer efter nästa val till 
kommunfullmäktige;

• uppdra åt kommunstyrelsen att i övrigt fatta 
erforderliga beslut och vidta de åtgärder som krävs 
för bolagsbildningen och för att genomföra 
transaktioner i samband med detta. 
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Ett driftbolag skapar
möjligheter och kan
säkerställa flexibilitet
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• Kommunen kan, om nya behov uppstår, ge 
driftbolaget större uppdrag vilket bland annat kan 
bestå i att tillhandahålla diverse förvaltningstjänster 
eller administrativa tjänster till bolagets delägare. 
Exempelvis kan det vara fråga om att bygga upp 
exploaterings- och/eller andra utvecklingsresurser i 
driftbolaget som sedan tillhandahålls till delägarna.

• Kommunen kan även vid behov besluta att överföra 
någon befintlig verksamhet inom kommunen till 
driftbolaget och på så sätt tillse att stiftelsen och 
eventuellt tillkommande delägare kan nyttja tjänsterna 
mot ersättning. Möjligheterna att samutnyttja tjänster 
är därför stora och driftbolaget är en flexibel lösning 
för framtida behov.

• Då bolaget är just ett driftbolag så ska dock undvikas 
att lägga något ägande i bolaget. Ägande av 
exempelvis fastigheter eller annan infrastruktur kan då 
istället bolagiseras i eget bolag som genom 
delägarskap i driftbolaget kan säkerställa sin drift.  

• Nedan ges ett visuellt exempel på om kommunen 
exempelvis beslutar att bolagisera ägandet av 
IT-nät/bredband. IT-bolaget kan sedan säkerställa drift 
av sin verksamhet genom att bli delägare i 
driftbolaget. 
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 Framtida scenario
- Bildande av bolag för bredbandsverksamhet
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● Ett tänkbart scenario är att på sikt 
överföra kommunens IT-nät till ett 
helägt aktiebolag under kommunen

● IT-bolaget blir sedan delägare i 
driftbolaget vilket kan möjliggöra för 
bolaget att utnyttja resurserna i 
driftbolaget mot ersättning

● Driftbolaget rekryterar den kompetens 
som IT-bolaget är i behov av för att 
bedriva sin verksamhet

● Driftbolaget driftar verksamheten i 
IT-bolaget

● Genom denna ordning har en struktur 
för samutnyttjande av resurser skapats 
i kommunkoncernen. Strukturen kan 
sedan utvecklas i takt med kommunen 
och övriga parters framtida behov. 
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 Framtida scenario
- Bildande av bolag för bredbandsverksamhet
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Denna rapport har upprättats inom ramen för vårt uppdrag tillhandahålla rådgivning avseende omstrukturering av Robertsfors kommun. Rapporten är 
endast upprättad för vår uppdragsgivares räkning, Robertsfors kommun, och får inte lämnas ut eller göras tillgänglig för andra fysiska eller juridiska 
personer utan Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB:s/PricewaterhouseCoopers AB:s skriftliga godkännande. I avsaknad av skriftligt godkännande, 
tar Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB/PricewaterhouseCoopers AB inte något som helst ansvar gentemot någon annan än uppdragsgivaren som 
väljer att förlita sig på eller att agera utifrån innehållet i denna rapport. Inte heller tas något ansvar för att rapporten används för andra syften än för 
dem som förelegat vid uppdragets utförande.
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