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1. KONCERNDIREKTIVETS SYFTE OCH MÅL 

Syftet med en samkommuns koncernbokslut är att utreda de tillgångar, skulder och 
ansvarsförbindelser som samkommunen pga. ägande eller avtal har bestämmanderätt över eller 
bär ansvar för. 

Enligt BokfL 8 kap. 68 § skall en kommun (eller samkommun) som har bestämmanderätt i en 
annan bokföringsskyldig uppgöra en koncernbalansräkning jämte bilagor som tas in i bokslutet 
fr.o.m. år 1997. Bokföringsnämndens kommunsektion har gett ut en anvisning som säger att ”I det 
koncern- bokslut som skall uppgöras, bör åtminstone de dottersamfund och samkommuner tas 
med, vilkas sammanställning är av väsentlig betydelse för att koncernbalansräkningen skall ge en 
riktig bild av kommunens ekonomiska ställning”. 

Kårkulla samkommun uppgjorde fr.o.m. 1997 en koncernbalansräkning där Kårkulla samkommuns 
balansräkning konsolideras med samkommunens dotterbolag. Av bilaga 1 framgår Kårkulla sam- 
kommuns koncern 31.12.1997. 

 

2. KONCERNDIREKTIVET TILLÄMPAS PÅ KÅRKULLA FASTIGHETS AB, FASTIGHET AB 
KÅR- KULLA ARAVABOSTÄDER OCH ÖVRIGA DOTTERBOLAG 

Till Kårkulla samkommunkoncern hör förutom Kårkulla samkommun såsom moderbolag Kårkulla 
samkommuns båda helägda dotterbolag, nämligen Kårkulla Fastighets Ab och Fastighets Ab Kår- 
kulla Aravabostäder. Detta koncerndirektiv skall tillämpas också på andra till Kårkulla 
samkommunkoncern hörande dotterbolag. 

 

3. UPPGIFTER 

Kårkulla samkommuns verksamhetsidé framgår av samkommunens grundavtal § 2. 
Dotterbolagens verksamhetsidéer kan kontinuerligt preciseras, men de bör ligga i linje med moder- 
bolagets verksamhetsidé. 

 

      4. KONCERNSTYRNING OCH LEDNING 

      4.1. Koncernledningen och dess uppgifter Kårkulla samkommuns fullmäktige 

• fastställer ägarpolitiken 

• godkänner de allmänna målen och verksamhetsprinciperna för koncernledningen 

• har den högsta kontrollen över samkommunens verksamhet 

• godkänner målen för hela samkommunkoncernen i budgeten och ekonomiplanen 

• godkänner koncerndirektiv 
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Dotterbolagen medverkar för sin del till att de mål som fullmäktige har ställt uppnås. Moderbola- 
gets företrädare i dotterbolagens förvaltningsorgan skall verka för att de mål som fullmäktige har 
ställt uppnås. 

 

Kårkulla samkommuns styrelse: 

• leder samkommunkoncernen 

• svarar för att tillsynen över dotterbolagen är i ordning 

• ger detaljerade anvisningar utöver koncerndirektivet 

• väljer företrädare till dotterbolagens förvaltningsorgan 

• styrelsen för dotterbolagen utses bland medlemmar i moderbolagets 

förtroendemannaorgan 

• ger anvisningar till de personer som föreräder moderbolaget i dotterbolagens 

förvaltingsorgan om hur moderbolaget ställer sig till de frågor som behandlas 

• informerar i samband med verksamhetsberättelsen samkommunfullmäktige om dotterbola- 

gens verksamhet 

• följer upp dottersamfundens verksamhet och gör vid behov förslag till åtgärder för att 

avhjälpa observerade brister 

• ger förslag till val av dotterbolagens verkställande direktör 

 

Samkommunsdirektören: 

• ansvarar för samkommunens (modersamfundets) del för den operativa ledningen av sam- 

kommunkoncernen sam t följer upp hur ägarpolicyn fullföljs och meddelar 

samkommunstyrelsen de väsentliga händelser och missförhållanden hon/han varseblir 

• sköter uppföljning av dottersamfundens verksamhet och ekonomi samt meddelar samkom- 

munstyrelsen de väsentliga händelser och missförhållanden hon/hon varseblir. 

 

      4.2. Val av representanter till förvaltningsorganen i dottersamfunden 

Vid tillsättande av företrädare i dotterbolagens förvaltningsorgan bör vikt fästas vid att: 

• personer som deltar i ägarstyrningen och ägartillsynen över dotterbolaget har 
företagsekonomisk sakkunskap och sakkunskap på dottersamfundets område 

• företrädarna bör ha kompetens att bedöma ledningen av dottersamfundet utgående från 
verk- samhetsidén, strategierna och hur de mål som uppställs för verksamheten uppnås 

• företrädarna bör kunna hålla sig á jour med utvecklingen inom branschen 
• samfunds jäv enligt 52 § i kommunallagen tillämpas 
• vid val av moderbolagets företrädare i dotterbolagens förvaltningsorgan skall jävsreglerna 

beaktas 
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      4.3. Anvisningar till samkommunens företrädare 

Enligt 23 § 2 mom. I KomL ger samkommunstyrelsen dotterbolagens förvaltningsorgan anvisningar 
om hur samkommunen skall ställa sig till de frågor som behandlas. Viktigare frågor kan beredas 
och föreläggas samkommunstyrelsen för beslut, vilket ges som anvisning till företräda- ren. 

 

      4.4. Upplysningar till Kårkulla samkommun 

Åtminstone följande uppgifter behövs från samkommunens dotterbolag: 

• uppgifter som behövs för att göra upp koncernbalansen (bl.a. resultat- och balansräkning, 

bilageuppgifter) 

• budgetjämförelser (budget-förverkligat-prognos) 

• investeringar 

• upptagning av lån 

• mellanresultat från början av året till rapporttidpunkten (budget-förverkligat) 

• resultat- och finanseringsbudget för hela året samt bokslutsprognoser 

• verksamhetsöversikt som granskar hur verksamhetsplanen har realiserats, avvikelser och 

korrigerande åtgärder 

• uppföljning av nyckeltal 

• eventuella övriga uppgifter enligt överenskommelse 

 

Delfaktorerna för ekonomisk framgång är lönsamhet, likviditet och soliditet; dessa anges alltid i 
koncernbolagens bokslut. 

Årlig rapportering (enligt kalenderåret) ges av samkommunens dotterbolag med beaktande av att 
ovan nämnda uppgifter behövs för att säkerställa att en koncernbalansräkning jämte – bilagor kan 
ingå i samkommunens årliga verksamhetsberättelse. 

Bokföringen iakttas med beaktande av att enhetliga principer bör följas för bl.a. värdering och 
periodisering. Avstämningar gällande bl.a. försäljningsfordringar och leverantörsskulder 
koordineras i samband med bokslut och andra avstämningar. 

Eftersom det av samkommun krävs att koncernbokslutet är behandlat i styrelsen före utgången av 
mars månad bör dessa uppgifter finnas Kårkulla samkommun tillhanda senast den 15 februari efter 
verksamhetsårets utgång. 
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5. REVISION 

Samkommunens revisor skall granska att samkommunens koncernbokslut är riktigt uppgjort. 
Dennes revisionsrätt sträcker sig likväl inte till att granska tillförlitligheten i bokslutsuppgifterna för 
ett samfund där samkommunen har beslutanderätt, om inte samkommunens revisor även är 
revisor i samfundet. 

 

      6. ÖVRIGT 

• För dotterbolagen gäller i tillämpliga delar vad som stadgas i Kårkulla samkommuns 

verkställighets- och bokföringsdirektiv angående bl.a. anskaffningar och godkännande av 

räkningar. 

• Hela samkommunskoncernen omfattas av en gemensam personalpolitik om vilken 

moderbola- get bestämmer. 

• Moderbolaget bestämmer i försäkringsfrågor, medelsplaceringar, finansieringsfrågor etc. 

Sam- kommunkoncernen betraktas som en helhet i dessa frågor. 

• Dotterbolagen utför endast uppdrag som moderbolaget beslutat om 

• När dotterbolagens investeringar finansieras genom lån från utomstående står 

moderbolaget som borgenär 

• Uppgifter om dotterbolagen presenteras i samkommunens årliga verksamhetsberättelse 


