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Sammanfattning

Kommunal verksamhet genom aktiebolag och andra privaträttsliga former
skiljer sig väsentligt från den verksamhet som regleras av kommunallagen.
De båda rättssystemen har tillkommit med helt olika syften. Detta medför
givetvis skillnader om en kommunal affärsverksamhet drivs i form av
aktiebolag eller som nämndverksamhet. Oftast är det effektiviteten från
företagsekonomisk synpunkt som motiverar att man använder bolagsformen.
På senare år har dock kommunallagen, genom bestämmelser om kommunala
bolag, gjort att skillnaderna mellan förvaltningsformen och bolagsformen
minskats.

Kommun och landsting får bedriva näringsverksamhet om den drivs utan
vinstsyfte, går ut på att tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller
tjänster åt medlemmarna i kommunen eller landstinget. Skall verksamheten
överlämnas till ett bolag gäller också att den skall falla inom den
kommunala kompetensen. Utrymmet för företagsbildning inom lagens
ramar är ganska stort. Samma principer som styr den rent kommunala
verksamheten styr även verksamheten i privaträttsliga organ. Hit hör
lokaliserings-, likställighets- och självkostnadsprincipen. Vid bolagisering
av sjukhus måste även hänsyn tas till hälso- och sjukvårdslagen. Enligt
denna lag får landstinget sluta avtal med någon annan att utföra de uppgifter
som landstinget ansvarar för.

Vid drift av sjukhus har man i Stockholms läns landsting valt att använda
sig av aktiebolagsformen och anledningen till detta kan vara dels att
aktieägarna inte personligen ansvarar för bolagets skulder, men även att
aktiebolagsformen är en flexibel företagsform som är användbar för många
olika typer av verksamheter. Dessutom kan landstinget stå som ensam ägare,
något som är omöjligt i exempelvis ideella och ekonomiska föreningar.

Det finns flera anledningar till att landstinget bolagiserar en verksamhet.
Exempelvis kan bolagsformen förväntas ge effektivitetsvinster och
verksamheten blir inte primärt underkastad offentligrättslig reglering. Det
huvudsakliga motivet för bolagisering tycks dock vara att bolagsformen kan
ge kostnadsminskningar. För ledningen i de bolagiserade sjukhusen tycks
motiven för bolagisering däremot vara en önskan att få bättre betalt för de
tjänster som utförs men även att aktiebolagsformen ger bolagsledningen
tydligare ansvarsområden.

I kommunallagen slås tre vikiga villkor fast som skall iakttas innan vården
av en kommunal angelägenhet överlämnas till ett av landstinget helägt
aktiebolag. Fullmäktige skall fastställa det kommunala ändamålet med
verksamheten. Detta ändamål sträcker sig längre än föremålet för bolagets
verksamhet som regleras i aktiebolagslagen. Fullmäktige skall dessutom
utse samtliga styrelseledamöter och minst en revisor i bolaget. Vidare har
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fullmäktige rätt att yttra sig innan beslut fattas som är av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt för verksamheten.

Vad gäller aktiekapitalet så är den stora skillnaden mellan kommunala
aktiebolag och andra bolag att kommuner och landsting är undantagna från
låneförbudet i 12 kap. 7 § ABL. Någon egentlig vinstutdelning kan inte
heller förekomma på grund av vinstförbudet för kommunala bolag.
Landstinget kan dock kräva en skälig avkastning på sitt insatta kapital.

Offentlighetsprincipen gäller i de kommunala bolagen. Detta innebär att
allmänheten har rätt att ta del av allmänna handlingar hos företag där
kommun eller landsting har ett rättsligt bestämmande inflytande. Den
sekretess som gällde hos sjukhusen i förvaltningsform gäller även efter
överföringen till bolag enligt reglering i sekretesslagen.
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Förord

Det hade varit kul att skriva att den här uppsatsen har jag gjort alldeles själv,
utan hjälp av någon. Detta är dock inte riktigt sant. Hjälpen från andra
började redan med att det var min mamma som föreslog att jag skulle skriva
om just bolagisering av sjukhus.

Hade det inte varit för min morfar, Gillis Albinsson, hade det kanske inte
heller blivit någon uppsats. Han har hjälpt till med ett flertal
genomläsningar, kommit med förslag och dessutom gett mig nyttiga
lektioner i kommunalrätt och om hur landstinget fungerar i stort.

Jag vill även tacka Per Gillström på Karolinska sjukhuset för att han tagit
sig tid att hjälpa mig både med att svara på mina frågor och för att kritiskt ha
läst igenom min uppsats och kommit med kommentarer. Även Anders
Nyström på Karolinska sjukhuset har varit till stor hjälp i inledningsskedet
då jag främst frågade mig varför man ville bolagisera ett sjukhus över
huvudtaget.

Ett stort tack även till min handledare vid Lunds universitet, Torsten
Sandström, för visat engagemang och vägledning vid utformandet av
uppsatsen.

Slutligen vill jag givetvis tacka mina föräldrar för deras stora stöd under
hela min studietid.
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Förkortningar

ABL Aktiebolagslagen (SFS 1975:1385)
FB Föräldrabalken (SFS 1949:381, omtryckt i SFS 1990:1526)
FL Förvaltningslagen (SFS 1986:223)
HSL Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763, omtryckt

1992:567)
JK Justitiekanslern
JO Justitieombudsmannen
KL Kommunallagen (SFS 1991:900)
KU Konstitutionsutskottet
LAS Lagen (1982:80) om anställningsskydd
LOU Lag (1992:1528) om offentlig upphandling
LYHS Lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och

sjukvårdens område
MBL Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet
RF Regeringsformen (SFS 1974:152)
TF Tryckfrihetsförordningen (SFS 1949:105)
SekrL Sekretesslagen (SFS 1980:100)
VD Verkställande direktör
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1 Inledning

Den ekonomiska situationen är i dag för många kommuner och landsting
mycket svår. Incitamenten till förändring är kanske därför framförallt
ekonomiska. Kommuner och landsting söker rationaliseringsvinster för att
nå ökad produktivitet. Detta gäller både i förvaltningsorganisationen och i
den politiska organisationen. Kommunerna inför kundvalssystem, beställar-
/utförarsystem och alternativa produktionsformer, allt för att skapa
konkurrens och valfrihet. Genom den marknadsorientering som pågår
minskar antalet förtroendevalda. Kommunerna använder idag begrepp som
kunder, producenter, ägare och beställare istället för brukare, förvaltning
och förtroendemannaorganisationer. Den kommunala verksamheten håller
på att få en ökad affärsmässig prägel.

En utväg i detta avseende som valts i Stockholms läns landsting är att
överföra sjukhusverksamhet till aktiebolagsform. Denna process inleddes
1994 genom bolagiseringen av St Görans sjukhus (som privatiserades helt
och hållet under 1999 då sjukhuset såldes till Capio, men fortfarande
finansieras av Stockholms läns landsting) och har fortsatt under år 2000
genom bolagiseringen av Huddinge sjukhus, St Eriks ögonsjukhus och
Danderyds sjukhus. Planerna tycks vara att inom en snar framtid även
bolagisera Södersjukhuset och Karolinska sjukhuset. Tendensen att
bolagisera sjukhusverksamhet finns även inom andra landsting men det är
endast i Stockholms läns landsting som utvecklingen varit så tydlig.

Lagstiftningen vad gäller sjukhus – i första hand kommunallagen, KL och
hälso- och sjukvårdslagen, HSL – anvisar två vägar för överföring av
förvaltningsuppgifter till privaträttsliga subjekt. Detta kan göras antingen
genom att bilda ett eget bolag eller att genom avtal anförtro uppgiften till en
entreprenör (driftentreprenör).

Kommunala företag, eller bolag, är en del av den kommunala organisationen
och förutsätts enbart driva kommunal verksamhet, om än i privaträttslig
form. De är juridiskt sett självständiga rättssubjekt men har genom
bestämmelser i kommunallagen anpassats till den kommunala
organisationen och de speciella regler som finns angående exempelvis
handlingars offentlighet och kommunalt inflytande.

En kommunal driftentreprenad innebär att en entreprenör ges i uppdrag att
utföra driften av en kommunal verksamhet och att kommunen/landstinget
gentemot kommunmedlemmarna/användarna i egenskap av huvudman
svarar för verksamhetens innehåll och finansiering. Entreprenören är vid
sidan om villkoren i avtalet med kommunen inte bunden av det
kommunalrättsliga regelsystemet utan driver sin verksamhet som egen
företagare helt på marknadens villkor.1

                                                                
1 Hellmers, Stig, Stockholms läns landstings Promemoria nr 1999-07-14, s. 4.
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Begreppet privatisering brukar i dagligt tal användas för att beskriva alla
former av utförsäljningar eller bolagiseringar av den kommunala
förvaltningen. Detta är egentligen helt olika saker. Renodlad privatisering
föreligger endast när landstinget antingen avvecklar ansvaret för såväl drift
som finansiering av en viss verksamhet eller avyttrar tillgångar som används
i verksamheten. Exempel på renodlad privatisering i Stockholms läns
landsting är försäljningen av S:t Görans Sjukhus AB. 2 I ett sådant fall har
landstinget inte längre något juridiskt ansvar för driften eller finansieringen.

1.1 Syfte och frågeställning

Syftet med uppsatsen är att redogöra för de möjligheter landstinget har att
bolagisera ett sjukhus och vad man särskilt skall tänka på när bolaget skall
anpassas till det kommunala regelverket.

Frågor som jag avser besvara i uppsatsen är; Vilken möjlighet har
landstinget att driva näringsverksamhet och kan denna rätt överlåtas till ett
bolag? Vilka motiv finns för att bolagisera en verksamhet? Vilken
anpassning av aktiebolaget måste göras till kommunalrätten, vad gäller
styrelse, revisorer, aktiekapitalet och handlingars offentlighet?

1.2 Metod och material

Det har inte varit en lätt uppgift att få tag på material om bolagisering av
sjukhus. Det tycks inte finnas så mycket forskning kring just detta och det
finns inte heller någon praxis på området. Jag har därför utgått från de regler
och den litteratur som finns om kommunala bolag i allmänhet, för att sedan
komplettera med reglerna som styr hur hälso- och sjukvården skall drivas.
Förutom förarbeten och propositionen 1990/91:117 om en ny kommunallag
har Paulsson m.fl. Kommunallagen, Kommentarer och praxis varit mycket
viktig för detta arbete. Där beskrivs utförligt de möjligheter som kommuner
och landsting har att driva bolag och vilka förutsättningar som då gäller.

Jag har dessutom använt mig av material, exempelvis beslutsunderlag, från
Stockholms läns landsting och litteratur från Svenska kommunförbundet.

Även mer traditionell litteratur kring aktiebolag, såsom Nial, Johansson
Svensk associationsrätt och Kedner, Roos Kommentar till aktiebolagslagen
Del 1 och 2 har varit mycket användbart.

Metoden är framförallt deskriptiv i sin framställning av de villkor som gäller
för de kommunala bolagen. En mer djupgående analys av vissa regleringar
görs i syfte att belysa eventuella skillnader mellan vanliga aktiebolag och de
kommunala aktiebolagen.
                                                                
2 Hellmers, s. 5.
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1.3 Avgränsningar

En bolagisering av sjukhus har både politiska, ekonomiska och juridiska
konsekvenser. Jag har valt att främst fokusera uppsatsen på de juridiska
konsekvenser som det innebär att bolagisera ett sjukhus. Det är dock
omöjligt att helt bortse från de politiska och ekonomiska konsekvenserna i
alla fall och jag har därför valt att ta upp dessa då det är nödvändigt. Även
vad gäller de juridiska konsekvenserna har en avgränsning varit nödvändig.
Fokuseringen ligger därför på de aktiebolagsrättsliga konsekvenserna av en
bolagisering. Med detta menar jag dels anpassningen av det kommunala
regelverket till aktiebolagslagen och dels frågor om aktiekapital och
koncernfrågor. Uppsatsen behandlar även handlingars offentlighet och
sekretess då detta är speciellt intressant för bolagiserad hälso- och sjukvård.

Jag har valt att koncentrera mig på de bolagiseringar som skett inom
Stockholms läns landsting. Detta har känts naturligt då det är i detta
landsting som bolagiseringsprocessen kommit längst och där det därmed
finns mest material att tillgå.

1.3.1 Arbetsrättsliga konsekvenser av en bolagisering

Bolagiseringen av en kommunal eller landstingsdriven verksamhet får även
arbetsrättsliga konsekvenser. Då jag på grund av utrymmesskäl inte kan gå
djupare in på ämnet kommer jag nedan att göra en mycket kort redogörelse
för dessa konsekvenser.

Vid en bolagisering av sjukhus (och även annan kommunal eller
landstingsdriven verksamhet) föreligger en verksamhetsövergång och
anställningsavtalen går automatiskt över från landstinget till det nya bolaget.
Regleringen av detta finns i 6 b § Lagen om anställningsskydd, LAS (SFS
1982:80) där det stadgas att de rättigheter och skyldigheter en arbetsgivare
har vid tidpunkten för övergången automatiskt går över på den nya
arbetsgivaren.

En arbetstagare har dock möjlighet att motsätta sig att följa med till en ny
arbetsgivare och utnyttja sin rätt att stanna kvar. Den nuvarande
arbetsgivaren, landstinget, har då en skyldighet att omplacera arbetstagaren
inom landstinget med undantag för de landstingsägda bolagen. Om
arbetstagaren väljer att stanna kvar hos landstinget kan följden bli att
arbetsbrist uppstår, vilket då får lösas enligt arbetsrättsliga regler.3 Det är
dock endast om det inte går att hitta vakanta befattningar till dem som

                                                                
3 Blom, Hallgren, Konkurrens för fortsatt välfärd? – Om förekomst, omfattning, effekter
och erfarenheter av konkurrensutsättning och alternativa driftformer, s. 97.
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avböjer anställning i bolagen som arbetsbrist/övertalighet kan uppstå och
uppsägning bli aktuell.4 Vid uppsägning gäller turordningsreglerna i LAS.

Beslut att lägga ut en viss verksamhet på ett bolag är en sådan fråga som
faller under arbetsgivarens primära förhandlingsskyldighet enligt 11 §
Medbestämmandelagen, MBL (SFS 1976:580).

1.4 Disposition

I uppsatsens förklaras begreppet kommunalt bolag. Därefter utreds under
vilka förutsättningar ett landsting har rätt att driva näringsverksamhet när
denna verksamhet kan överlåtas på ett kommunalt bolag. I kapitel fem ges
några förslag på olika typer av företag som kan användas för kommunal
verksamhet och varför aktiebolagsformen är det mest lämpliga vid
bolagisering av sjukhus. I uppsatsens sjätte kapitel räknas ett antal möjliga
motiv upp för varför bolagsformen är att föredra framför
förvaltningsformen. I de fyra påföljande kapitlen diskuteras vilka regler som
gäller för kommunala bolag och på vilka punkter kommunallagen utvidgar
regelverket i aktiebolagslagen. Aktiekapitalet och offentlighet och sekretess
har tillägnats varsitt särskilt kapitel.

                                                                
4 Karolinska sjukhuset, Information om bolagiseringen, s. 9
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2 Vad är ett kommunalt bolag?

Ett kommunalt eller landstingsägt bolag är förhanden, när en verksamhet
som har drivits eller kan drivas i förvaltningsform drivs av någon annan än
kommunen eller landstinget, i regel en privaträttslig organisation och helt
eller delvis finansieras av kommunen eller landstinget.5 Det kan röra sig om
olika typer av företagsformer, exempelvis aktiebolag, handelsbolag eller
stiftelser.

Gemensamt för samtliga typer av kommunala bolag är att kommunen eller
landstinget har ett obligatoriskt eller förväntat ansvar för verksamheten som
sådan. Om den alternativa utföraren av något skäl tvingas att upphöra med
sin verksamhet ser kommunen till att verksamhetens kunder eller användare
får sitt behov av aktuell service eller tjänster tillgodosett på annat sätt.6

När en kommunal verksamhet drivs av ett kommunalt företag föreligger i
enlighet med det ovan anförda, en alternativ driftform, dvs. ett kommunalt
bolag, jämfört med drift i förvaltningsform. Verksamheten är helt eller
delvis skattefinansierad (i varje fall på så sätt att en del av det egna kapitalet
har tillförts av kommunen).7 Detta innebär att det är kommunen som ska
bestämma i frågor som rör normgivning och myndighetsutövning.
Kommunen ansvarar även för kontroll och uppföljning. 8

Privatisering föreligger först när kommunen avhänder sig ansvaret för såväl
drift som finansiering av verksamheten.

2.1 Gränsdragningsproblem

Det kan vara svårt att avgöra om en viss verksamhet är att bedöma som en
kommunal eller en enskild verksamhet. Om det sammantaget föreligger ett
uppdragsförhållande där kommunen kan sägas köpa tjänster med en
sammanhållen funktion, föreligger en kommunal verksamhet i förhållande
till de kunder/användare som tar utförarens tjänster i anspråk.

Kommunala företag med externa kunder, föreningar och kooperativ inom
bidragsfinansierad enskild verksamhet samt företag som driver enskilda
institutioner är däremot själva huvudmän för den verksamhet som de
bedriver och verksamheten är att betrakta som enskild verksamhet.9

Ett sätt att bedöma om en verksamhet är kommunal eller enskild är att
studera hur verksamheten finansieras. Om verksamheten uteslutande
                                                                
5 Blom, Hallgren s. 13.
6 Prop. 1990/91:117 s.52.
7 Blom, Hallgren s. 14.
8 Paulsson, Riberdahl, Westerling, Kommunallagen, kommentarer och praxis, s. 143.
9 Paulsson, Riberdahl, Westerling s. 168.
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finansieras med skattemedel och om finansieringen och villkoren för denna
är fixerad i ett avtal mellan parterna talar detta för att det är fråga om en
kommunal verksamhet.

Idag sker finansieringen av sjukhusen, förutom via skatter, även från
utlandsvård och den allmänna försäkringskassan.
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3 Landstingets rätt att driva
näringsverksamhet

Reglerna om kommunernas och landstingens befogenheter framgår i
huvudsak av 2 kap. kommunallagen, KL (SFS 1991:900) Reglerna har stor
betydelse för kommunala och landstingsägda bolag, eftersom en verksamhet
som överlämnas till ett sådant företag måste falla inom ramen för den
kommunala kompetensen. I annat fall kan olika beslut rörande företaget,
exempelvis bolagsbildning eller kommunal borgen, angripas med
kommunalbesvär.10 KL är gemensam för de båda kommuntyperna och gäller
därmed även landsting trots att det inte alltid står klart uttryckt i lagen. 11

Landstingens och sjukvårdens verksamhet styrs också av Hälso- och
sjukvårdslagen, HSL (SFS 1982:763). Där finns mer specificerade regler för
hur hälso- och sjukvården skall bedrivas.

3.1 Den allmänna kompetensen

I 2 kap. 1-6 §§ KL regleras de allmänna befogenheterna. I 7-8 §§ i samma
kapitel finns regler om kommunal näringsverksamhet.

I 2 kap. 1 § KL finns en allmän kompetensregel som innebär att en kommun
eller ett landsting själv får ha hand om sådana angelägenheter av allmänt
intresse som har anknytning till kommunens eller landstingets område eller
dess medlemmar och som inte skall handhas enbart av staten, en annan
kommun, ett annat landsting eller någon annan.

I 2 kap. 4 § KL stadgas att det på åtskilliga områden finns föreskrifter om
kommunernas och landstingets befogenheter och skyldigheter i annan
lagstiftning än i kommunallagen. I speciallagar finns därför regleringar om
sådana obligatoriska uppgifter som en kommun eller landsting är skyldiga
att sköta. För obligatorisk verksamhet gäller allmänt sett större rättsliga
möjligheter till statskontroll och statsingripanden jämfört med frivillig
verksamhet.12

Hälso- och sjukvården är en del av landstingens obligatoriska verksamhet
och enligt 1982 års hälso- och sjukvårdslag, HSL, (SFS 1982:763, omtryckt
1992:567) skall varje landsting erbjuda en god hälso- och sjukvård åt dem
som är bosatta inom landstinget. Lagen utgör inget hinder för annan att
bedriva hälso- och sjukvård.13 Ansvaret för att en god vård tillhandahålls

                                                                
10 Dalman, Kommunallagen, sekretesslagen och de kommunala företagen, s. 8.
11 Paulsson, Riberdahl, Westerling s. 43.
12 Paulsson, Riberdahl, Westerling s. 63.
13 Paulsson, Riberdahl, Westerling s. 93.
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tycks dock ligga kvar på landstinget även om exempelvis privata vårdgivare
kan täcka det vårdbehov som finns.

3.1.1 Likställighetsprincipen

Av 2 kap. 2 § KL framgår den s.k. likställighetsprincipen. Denna innebär att
kommuner och landsting skall behandla sina medlemmar lika, om det inte
finns sakliga skäl för något annat. I kapitlets tredje paragraf stadgas att en
kommun inte får fatta beslut med tillbakaverkande kraft som är till nackdel
för medlemmarna om det inte finns synnerliga skäl för det.

3.1.2 Självkostnadsprincipen

En princip som anses avgränsa den kommunala kompetensen är
självkostnadsprincipen. Denna framgår numera av 8 kap. 3 b § KL.
Principen innebär att kommuner och landsting inte får ta ut högre avgifter än
som svarar mot kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som kommunen
eller landstinget tillhandahåller (självkostnaden). Självkostnadsprincipen
innebär dock inte något absolut förbud mot vinst. Den anses istället tillåta en
vinst av verksamheten inom ramen för skälig förräntning av investerat
kapital. Självkostnadsprincipen gäller vidare inte all kommunal verksamhet.
Den gäller exempelvis inte kommunernas och landstingens
medelsförvaltning. Den anses inte heller gälla i kommunal
fastighetsförvaltning eller överlåtelse och upplåtelse av lös egendom.14 Att
landstinget lägger ut en verksamhet på bolag tycks dock inte förhindra att
självkostnadsprincipen blir tillämplig.

3.1.3 2 kap. 7 § KL – Rätten för kommun och landsting att
driva näringsverksamhet

I 2 kap. 7 § regleras i vilken omfattning en kommun får bedriva
näringsverksamhet. Där framgår att en kommun eller ett landsting får
bedriva näringsverksamhet, om den drivs utan vinstsyfte och går ut på att
tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller tjänster åt medlemmarna i
kommunen eller i landstinget. I huvudsak styrs kommunernas och
landstingens möjligheter att engagera sig på näringslivsområdet av den
allmänna kompetensregeln i 2 kap. 1 § KL och från rättslig utgångspunkt
finns det inte någon klar gräns mellan vad som brukar kallas den
kommunala sektorn och det som i dagligt tal ofta betecknas som
näringslivet.15 I förarbetena har uttalats att det tillåtna engagemanget i
näringslivsfrågor på det kommunala området är av undantagskaraktär.16

                                                                
14 Prop. 1993/94:188 s. 83.
15 Paulsson, Riberdahl, Westerling s. 105.
16 Prop. 1990/91:117 s. 50.
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Med begreppet ”utan vinstsyfte” avses att syftet med näringsverksamheten
inte huvudsakligen får vara att bereda vinst. Bedömningen i vad mån en
kommunal verksamhet får generera överskott och hur detta får användas
ligger i stället inom ramen för självkostnadsprincipen. Det tycks inte råda
något absolut vinstförbud. En skälig avkastning på investerat kapital bör
exempelvis kunna godtas utan att strida mot självkostnadsprincipen. 17

Regeln anses dock inrymma förbudet för en kommun eller ett landsting att
bedriva spekulativa företag. En kommun kan alltså inte bedriva
affärsverksamhet på samma sätt som det privata näringslivet. Genom denna
förutsättning tydliggörs skillnaden mellan det privata näringslivet, som har
ett klart uttalat vinstsyfte, och den kommunala verksamheten, som bärs upp
av ett allmänt, samhälleligt intresse. 18

Exempel på verksamheter där kommuner av tradition anses ha befogenhet
att bedriva näringsverksamhet är kommunikationsväsende,
energiförsörjning, renhållning, saluhallar m.m. (sedvanlig kommunal
affärsverksamhet). Andra viktiga områden är fritidsverksamhet och
bostadsförsörjning. 19 Sjukvård nämns inte i uppräkningen men detta beror
nog mer på att sådana bolag är en förhållandevis ny företeelse än att en
sådan verksamhet inte anses acceptabel att driva i privaträttslig form. Dock
är sjukvården en del av landstingets obligatoriska verksamhet vilket gör att
en bolagisering inte endast måste godtas enligt kommunallagen, utan även
relevant speciallagstiftning, i detta fall hälso- och sjukvårdslagen.

                                                                
17 Prop. 1990/91: 117 s. 34.
18 Paulsson, Riberdahl, Westerling s. 106.
19 Dalman s. 10; Paulsson, Riberdahl, Westerling s. 105.
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4 Rätten att överlåta kommunal
angelägenhet till ett bolag

4.1 Historisk tillbakablick

Kommunala engagemang i aktiebolag är ingen ny företeelse. Redan under
1800-talets senare hälft medgav rättspraxis kommuner att teckna aktier i bl.
a. järnvägs-, teater- och badhusbolag. 20 Därefter har frågan om kommunal
bolagsbildning och samverkan med privata företag behandlats i ett stort
antal utredningar, bl. a. av nybildningskommittén från 1917 och
kommunalrättskommittén i betänkandet (SOU 1965:40) Kommunala bolag.

1977 års kommunallag innehöll – bortsett från regler om proportionella val
till styrelse i ett kommunalt företag – inga direkta bestämmelser om
kommunal verksamhet i privaträttsliga organ. Likväl ansågs detta i praxis i
viss utsträckning vara tillåtet.21

Frågan om en lagreglering av de kommunala bolagen har senare utretts av
bl. a. Kommunalföretagskommittén (betänkande SOU 1982:13), stat-
kommunberedningen (betänkande DsC 1985:13) och kommunallags-
kommittén (betänkande SOU 1990:24).

Först i 1991 års kommunallag blev de kommunala bolagens ställning
lagreglerad. Syftet med lagstiftningen var bl. a. Att tillgodose kraven på
insyn i de kommunala bolagen.22 Detta är fortfarande den gällande
kommunallagen.

4.2 Förutsättningar i kommunallagen

I 3 kap. 16 § KL anges förutsättningarna för att överlämna kommunala
angelägenheter till företag. Där stadgas att kommuner och landsting efter
beslut av fullmäktige får lämna över vården av en kommunal angelägenhet,
för vars handhavande särskild ordning inte föreskrivits, till ett aktiebolag, ett
handelsbolag, en ekonomisk förening, en ideell förening, en stiftelse eller en
enskild individ. Bestämmelsen innebär att den verksamhet som överlämnas
till privaträttsliga organ skall falla inom den kommunala kompetensen. 23

Dessutom skall risken för kompetensöverskridanden vara ringa.24

Regeln tar sikte på såväl när kommunen eller landstinget lämnar över en
                                                                
20 Paulsson, Riberdahl, Westerling s. 135.
21 Dalman s. 11.
22 Paulsson, Riberdahl, Westerling s. 136.
23 Paulsson, Riberdahl, Westerling s. 136.
24 Prop. 1990/91:117 s. 50.
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verksamhet till ett kommunalt företag som när överlämnande sker till någon
helt utomstående.

Samma kommunalrättsliga principer som styr den rent kommunala
verksamheten styr också kommuner och landstings verksamhet som bedrivs
genom privaträttsliga subjekt. De får därför inte anlita exempelvis ett bolag
för åtgärder som de inte själva får vidta.25

På de specialreglerade områdena får en kommunal angelägenhet i princip
inte överlåtas till ett särskilt rättssubjekt om det i en författning angetts att
ett visst kommunalt organ skall handha detta.26

Någon närmare reglering under vilka förutsättningar privaträttsliga organ
som övertar sådan verksamhet får användas har inte gjorts. De enda
begränsningar som framgår av lagtexten är att särskild ordning för
verksamheten inte får ha föreskrivits, exempelvis grundskoleverksamhet,
och att vård av angelägenheter som innefattar myndighetsutövning inte får
överlämnas utan stöd i lag. Vad som avses med myndighetsutövning och
vilka relevanta angelägenheter som innefattas, kommer att redogöras för
nedan i kapitel 4.4.

Bortsett från dessa preciseringar lämnar lagtexten inga besked om i vilken
omfattning privaträttsliga former får användas. Konstitutionsutskottet, KU,
gjorde dock vissa uttalanden i samband med tillkomsten av 1991 års
kommunallag, vilka kan vara värda att nämna. Utskottet anmärkte att bred
enighet råder om att den kommunala verksamheten i största möjliga
utsträckning bör ske i nämndform.27 Själva lagen ger dock inte
nämndformen uttryckligt företräde och utskottets ståndpunkt fick därmed
närmast karaktären av en rekommendation till kommunerna. Utrymmet för
företagsbildning inom lagens ramar är därför ganska stort.28 KU anförde
dessutom att uti fall privaträttsliga former skall användas gäller att den
verksamhet som överlämnas till ett privaträttsligt organ måste falla inom
den kommunala kompetensen såsom den framgår av 2 kap. KL. 29

4.3 Förutsättningar i Hälso- och sjukvårdslagen

Vid bolagisering av sjukhus måste hänsyn även tas till Hälso- och
sjukvårdslagen, HSL (SFS 1982:763) som närmare reglerar hälso- och
sjukvården. I dess 3 § stadgas att det är landstinget som ansvarar för att det
finns hälso- och sjukvård åt dem som är bosatta inom landstinget. Även i
övrigt skall landstinget verka för en god hälso- och sjukvård hos hela
befolkningen. Vården skall ges på lika villkor. En förutsättning för att

                                                                
25 Prop. 1990/91:117 s. 51.
26 Paulsson, Riberdahl, Westerling s. 136.
27 1990/91:KU38 s. 14 och 43.
28 Paulsson, Riberdahl, Westerling s. 136.
29 1990/91:KU38 s. 44.
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landstinget skall kunna skapa likvärdiga villkor vad avser upprätthållandet
av tillgång och kvalitet i vården är att landstinget kan fördela resurserna
efter befolkningens vårdbehov och de lokala förutsättningarna. Detta
innebär inte att landstingen själva måste bedriva all hälso- och
sjukvårdsverksamhet. Av paragrafens tredje stycke framgår nämligen att
landsting får sluta avtal med någon annan om att utföra de uppgifter som
landstingen ansvarar för enligt HSL. Regeln medför dock inte att
landstingen avsäger sig allt ansvar för verksamheten. Det följer i själva
verket av 6 kap. 7 § KL att de kommunala nämnderna ansvarar för en
verksamhet som lämnats över till ett aktiebolag på uppdrag av landstinget
enligt 3 kap. 16 § KL. 30

Nämndernas ansvar anses dock inte omfatta den dagliga verksamhetens
utförande utan det mer övergripande politiska ansvaret.31 I det fall
landstinget äger ett sjukhus som bolagiserats torde ju ansvaret ligga kvar hos
landstinget i kraft av dess roll som ensam aktieägare men också genom de
vårdavtal som sluts mellan landstinget och sjukhuset vad gäller sjukhusets
uppdrag. En bolagisering av ett sjukhus bör därför inte strida mot
bestämmelserna i HSL.

Samma principer som styr den rent kommunala verksamheten styr alltså
verksamheten i privaträttsliga organ. Hit hör lokaliserings-, likställighets-
och självkostnadsprincipen. Att de nu nämnda principerna måste följas av
ett kommunalt företag framgår för övrigt av att det skall röra sig om en
”kommunal angelägenhet” för att överlämnandet skall få äga rum. En
kommun kan alltså inte bedriva en verksamhet i bolag som kommunen inte
kunnat bedriva i egen regi.

KU anförde vidare i sitt ovan nämnda uttalande om kommunala bolag, att
risken för kompetensöverskridanden vid verksamhetens bedrivande skulle
vara ringa.32

Regeln i 3 kap. 16 § KL har visserligen kommit till för att reglera
förutsättningarna för att lägga ut verksamhet på kommunala företag. Regeln
har emellertid getts en sådan utformning att den allmänt reglerar
förutsättningarna för kommuner och landsting att lämna över
förvaltningsuppgifter till privaträttsliga subjekt, t.ex. genom avtal om
entreprenaddrift.33

Först genom den lagändring (SFS 1994:691) som trädde i kraft den 1 juli
1994 framgår det numera uttryckligen av bestämmelsen att kommuner och
landsting kan lämna över vården av en kommunal angelägenhet till en
enskild individ.34

                                                                
30 SOU 1997:179 s. 161, Sahlin, Hälso- och sjukvårdslagen med kommentarer, s. 101 f och
182 ff.
31 Prop. 1993/94:188 s. 41.
32 1990/91:KU38 s. 44.
33 1990/91:KU38 s. 44.
34 Prop. 1993/94:188 s. 38 f.
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4.4 Myndighetsutövning

Verksamhet som innefattar myndighetsutövning enligt 11 kap. 6 §
regeringsformen, RF (SFS 1974:152) får inte överlämnas till bolag,
förening, samfällighet, stiftelse eller enskild individ om det inte finns stöd
för det i lag. Detta grundlagsstadgande har motsvarande bestämmelser i 3
kap. 16 § KL och i 3 § 3 st. HSL. Enligt dessa stadganden anges som
ytterligare förutsättning för överlämnande av verksamheter till
privaträttsliga subjekt, att ”särskild ordning inte föreskrivits” för
handhavandet av verksamheterna.

Myndighetsutövning i landstingets sjukvårdsverksamhet finns endast inom
den psykiatriska tvångsvården, rättspsykiatriska vården och vid behandling
enligt smittskyddslagen. Även i sociallagen och vid omhändertagande av
missbrukare och barn kan myndighetsutövning förekomma.35

I 15 § lagen om psykiatrisk tvångsvård (SFS 1991:1128) och i 38 § 2 st.
smittskyddslagen (SFS 1988:1472) föreskrivs att vården respektive
tvångsisolering skall ges eller ske på sjukhus ”som drivs av” ett landsting.
Begreppet ”drivs av” ett landsting kan, enligt Hellmers, mot bakgrund av
avsaknaden av lagstöd för överlämnande av förvaltningsuppgift som
innefattar myndighetsutövning, knappast tolkas på annat sätt än att det skall
vara fråga om verksamhet som drivs direkt av landstinget, d.v.s
nämnddriven verksamhet.36

Själva tvångsvården eller tvångsisoleringen innebär troligen också
myndighetsutövning, eftersom det är just under verkställigheten av
myndighetsbeslutet, som den enskilde utsätts för myndighetsutövningen
genom ingrepp i den personliga integriteten. Att dela upp verksamheten så
att besluten om tvångsvård, -isolering fattas inom landstinget medan
verkställigheten utövas av ett bolag är därför troligtvis inte möjligt lagligt
sett.

Den enda möjligheten som tycks finnas för att kunna bolagisera även
psykiatrisk tvångsvård är att vända sig till regeringen och försöka utverka
tillstånd att enligt lagen få bedriva tvångsvård i bolagsform. För tillstånd
enligt lagen krävs emellertid ”synnerliga skäl”, vilket är tveksamt om enbart
bolagiseringssträvandena kan anses utgöra. Om det inte finns någon
möjlighet att få tillstånd återstår endast att försöka åstadkomma en
lagändring.

                                                                
35 Intervju med Per Gillström 2001-03-12.
36 Hellmers, s. 8.
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5 Val av företagsform

Har landstinget valt att frångå förvaltningsformen vid drift av sin
verksamhet måste val av företagsform göras. Inför ett sådant val skall
hänsyn tas till rådande faktiska förhållanden och de särskilda mål som man
eftersträvar med verksamheten. Bedömningen görs från fall till fall men
vissa riktlinjer bör ändå kunna fastläggas. Är den verksamhet som skall
bedrivas av affärsmässig natur bör kanske endast aktiebolaget eller
handelsbolaget/kommanditbolaget ha prioritet.

5.1 Stiftelse

Det skall dock påpekas att kommunal affärsmässig verksamhet under lång
tid med gott resultat har drivits i stiftelseform i många kommuner. Mot
denna bakgrund är det uppenbart att stiftelsen inte kan diskvalificeras för
sådan verksamhet utan vidare. Stockholms läns landsting har dock inte
ansett stiftelseformen lämplig då den i grunden inte är avsedd för
producerande verksamhet. En stiftelse har inte heller någon ägare utan är
”självägd”, vilket kan försvåra ägarstyrningen. Eventuella förändringar av
verksamheten förutsätter dessutom ett tämligen komplicerat förfarande med
permutation av stiftelseförordnandet.37

År 1993 ansökte Karolinska sjukhuset om att få bli en stiftelse just för att
ägarinflytandet eller snarare politikernas detaljstyrning skulle minska.38

5.2 Ideella och ekonomiska föreningar

En ekonomisk förening måste ha kooperativ karaktar, enligt 1 kap. 1 § 1 st.
föreningslagen (SFS 1987:667). Detta innebär att den skall ha till ändamål
att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom ekonomisk
verksamhet i vilken medlemmarna deltar.39 För att en ideell förening skall
vara för handen fordras att den har ett ideellt ändamål eller inte driver
näringsverksamhet. Ändamålet kan vara exempelvis religiöst, välgörande,
vetenskapligt eller politiskt. Som ideellt torde enligt Nial räknas varje syfte
som inte är att befrämja medlemmarnas ekonomiska intressen. 40

Då landstingen ofta avser att stå som ensam ägare till sjukhusbolag är inte
ideella och ekonomiska föreningar lämpliga associationsformer. Detta då
dessa är kooperativa associationsformer som kräver mer än en part.
Dessutom har inte sjukhus som syfte att främja landstingets ekonomiska
intressen.
                                                                
37 Landstingsstyrelsens förslag till beslut 2000:15, LS 0001-0060, s. 4.
38 Intervju med Per Gillström 2001-03-12.
39 Nial, Johansson, Svensk associationsrätt i huvuddrag, s. 44.
40 Nial, Johansson s. 46.
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5.3 Aktiebolag och kommanditbolag

5.3.1 Aktiebolag

Aktiebolaget är en mycket använd verksamhetsform, avsevärt mer än någon
annan företagsform. Anledningen är nog delvis att aktieägarna inte
personligen ansvarar för bolagets skulder och därför inte kan förlora mer än
insatsen om bolaget skulle gå dåligt. En annan anledning till dess popularitet
är nog dessutom att aktiebolagsformen är en flexibel företagsform som är
användbar för många olika typer av verksamheter. Aktiebolag kan driva
vilken lovlig verksamhet som helst, utom sådan verksamhet som är
förbehållen speciella företagstyper. Om inget annat framgår av
bolagsordningen, är verksamhetens syfte att bereda aktieägarna vinst.41

Regleringen kring bolagsformen är omfattande och aktiebolaget har en
utbyggd organisation med bolagsstämma, styrelse och revisorer, samt ofta
även en verkställande direktör.

Lagen skiljer mellan två typer av aktiebolag, privata och publika aktiebolag.
Skiljelinjen bestäms av möjligheten för respektive bolagskategori att vända
sig till allmänheten, dvs. börsen för kapitalanskaffning. Den möjligheten
tillkommer endast publika aktiebolag. 42 Skillnaden mellan dessa typer är,
förutom möjligheten att vända sig till allmänheten för kapitalanskaffning,
kravet på aktiekapital. I ett privat aktiebolag skall aktiekapitalet vara minst
100 000 kronor och i ett publikt aktiebolag skall det vara minst 500 000
kronor. En närmare redogörelse för aktiekapitalet kommer att göras i kapitel
11.

Då kommunen eller landstinget är ensam ägare till ett bolagiserat sjukhus
ses det som ett privat aktiebolag. Ett helt privat sjukhus, såsom St Görans
sjukhus i Stockholm, kan däremot vara publikt och därmed ha möjlighet att
vända sig till allmänheten för att få kapital.

5.3.2 Kommanditbolag

Ett kommanditbolag är en form av handelsbolag men som i flera viktiga
avseenden skiljer sig från det vanliga handelsbolaget. Den mest
grundläggande olikheten avser ansvaret för bolagets förbindelser. I
handelsbolag svarar alla bolagsmännen personligt och solidariskt för
bolagets förbindelser. I kommanditbolag har minst en bolagsman,
komplementären, sådant ansvar, medan de övriga bolagsmännen,
kommanditdelägarna, har ansvar för det belopp de i bolagsavtalet åtagit sig
att betala.43

                                                                
41 Nial, Johansson s. 42f.
42 Rodhe, Aktiebolagsrätt, s. 22.
43 Nial, Johansson s. 41.
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Vid valet mellan aktiebolaget och kommanditbolaget kan det vara naturligt
att välja det förra bl.a. på grund av den större allmänna kunskapen som finns
om denna associationsform. Någon medpart behövs inte heller för att
använda sig av aktiebolagsformen. Detta är en fördel vid ombildande av
sjukhus till företag, då landstinget därmed kan stå som ensam ägare.

Stockholms läns landsting anser dessutom att aktiebolagsformen till sin
karaktär bidrar till en tydlig roll- och ansvarsfördelning, genom den
tydlighet som finns avseende de olika bolagsorganens roller (stämman,
styrelsen respektive VD).44

                                                                
44 Landstingsstyrelsens förslag till beslut 2000:15, LS 0001-0060, s. 4.
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6 Motiv för bolagisering

6.1 Allmänt

Det finns flera orsaker till bolagisering. Några anledningar kan vara att
företagsformen förväntas ge effektivitetsvinster och att verksamheten inte
primärt blir underkastad offentligrättslig reglering samt att företagsformen
främjar konkurrensneutralitet. Även ideologiska faktorer kan anföras som
motiv för en bolagisering. Vad som nedan redogörs för är inte en uttömlig
uppräkning, utan endast några exempel på vilka skilda anledningar det finns
till att vilja bolagisera en verksamhet.

Genom bolagiseringen etableras en gräns mellan den bolagiserade
verksamheten och det som därmed blir bolagets omgivning. Avgränsningen
avser ekonomi, uppgift, inflytande och kontroll samt organisation. Genom
att överföra en del av kommunens verksamhet till ett kommunalt företag
åstadkoms att verksamhetens intäkter och kostnader separeras från annan
verksamhet genom att en juridiskt urskiljbar och avgränsad
redovisningsenhet lyfts ut ur kommunens redovisning. (Det senare främjar
konkurrens på lika villkor vid konkurrensutsättningen av kommunal
verksamhet).45

Bolagisering kan i enskilda fall vara ett led i en medveten utförsäljnings-
eller privatiseringsstrategi. Försäljning av kommunala företag till
utomstående intressenter är ett sätt att få ut marknadsvärde för den
kommunala egendomen. 46 I fallet med Stockholms läns landsting gäller
dock ej detta fastigheterna där sjukhusen är belägna. Fastigheterna ägs även
fortsättningsvis av landstinget genom ett särskilt bolag. 47 Detta var en av
anledningarna till att Miljöpartiet ställde sig tveksamt till en bolagisering av
Huddinge sjukhus, St Eriks ögonsjukhus och Danderyds sjukhus när detta
aktualiserades i början av år 2000. Partiets företrädare ansåg att en
bolagisering var ett led i en framtida utförsäljning och att utvärderingar av
de utförsäljningar som redan gjorts först skulle göras innan ett beslut
fattades. En försäljning ansågs inte därför inte önskvärd.48

I en rapport till lokaldemokratikommittén anfördes att organisationsformen
kommunal förvaltning eller kommunalt aktiebolag inte är avgörande för om
verksamheten bedrivs effektivt. Varje verksamhets speciella egenskaper och
förutsättningar samt den samlade kommunala nyttan bör tas som
utgångspunkter för bedömningar om organisation och effektivitet.

                                                                
45 Blom, Hallgren s. 14.
46 Blom, Hallgren s. 15.
47 Intervju med Per Gillström 2001-03-12.
48 Landstingsstyrelsens förslag till beslut ang. Ägarstyrning av landstingsägda aktiebolag,
LS 9912-0707 s. 5.
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Kommunal affärsverksamhet och kommunala företag har debatterats flitigt
under senare år.49 Det går att utläsa främst tre olika typer av argument bland
de som angetts i litteraturen och i debatten. Dessa är de ideologiska
argumenten och argumenten om att kvaliteten i vården blir bättre av en
bolagisering samt att kostnaderna för vården skulle minska. Trots att
argumenten delvis går in i varandra har jag försökt göra en uppdelning
nedan.

6.2 Ideologiska skäl

Att överlämna driften av kommunala uppgifter till det privata näringslivet
kan vara ideologiskt betingat. Genom att produktionen hamnar hos det
privata näringslivet minskar den offentliga sektorn och de kommunala
monopolen bryts, något som kan ses som ett mål i sig. Vid den ovan
nämnda bolagiseringsdiskussionen var vänsterpartiet negativt inställt till
bolagisering av kommunal verksamhet i stort och därför även en
bolagisering av ovan nämnda sjukhus. Den negativa inställningen hade sin
grund i en ideologisk övertygelse om att stat och kommun själva är bäst
lämpade att bedriva viss verksamhet.50

Det har vidare framförts som ett ideologiskt motiv att de skattemedel som
kommunen förfogar över skall användas så kostnadseffektivt som möjligt.
Om verksamheten drivs i kommunal regi eller av privata företag har
underordnad betydelse, väsentligt är att målet nås.51

Det tycks också finnas en utbredd uppfattning att det privata näringslivet
skulle vara effektivare än den offentliga förvaltningen. Med detta menas
troligtvis att det privata näringslivet anses prestera mer till en lägre kostnad.
I förändringsarbetet kan denna uppfattning bland annat ta sig uttryck i en
strävan att försöka efterlikna det privata näringslivets yttre former. Att
använda sig av aktiebolagsformen skulle därför kunna ses som den idealiska
verksamhetsformen, då landstinget fortfarande kan vara ensam ägare och ha
kvar ansvaret och kontrollen över verksamheten, samtidigt som
aktiebolagsformen är utformad för det privata näringslivet och kanske därför
kan anses bekräfta landstingets strävan att driva verksamheten efter dess
(d.v.s. aktiebolagsformens) effektivitetsprinciper.

Att skapa valfrihet och mångfald i serviceutbudet kan vara ett annat
ideologiskt betingat motiv för förändringsarbetet. Härigenom blir det
möjligt att tillfredsställa ett större antal kunders olika önskemål jämfört med
om det bara finns en producent som har monopol på verksamheten. Ökade
inslag av konkurrens, kundval, brukarmedverkan och ett ökat utrymme för
frivilligorganisationer kan vara medel för att uppnå detta.

                                                                
49 Blom, Hallgren s. 15.
50 Landstingsstyrelsens förslag till beslut ang. Ägarstyrning av landstingsägda aktiebolag,
LS 9912-0707 s. 4.
51 Blom, Hallgren s. 41.
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De ideologiska motsättningarna vad gäller inställning till
konkurrensutsättning och alternativa driftformer som funnits mellan olika
politiska partier har enligt erfarenheter minskat. I vissa kommuner råder
närmast en total politisk samsyn om att olika alternativ till drift i kommunal
regi är önskvärda. Vad diskussionen idag oftast handlar om är inriktningen
av konkurrensutsättningen som sådan. Exempel på en sådan
diskussionsfråga är om kundval är att föredra framför anbudskonkurrens.52

6.3 Bättre kvalitet

I flera kommuner har motivet för övergång till alternativa driftformer varit
att försöka uppnå en bättre kvalitet i verksamheten. En viktig kvalitetsfaktor
i detta sammanhang är den fokusering som sker till kunden eller brukaren
och som ofta förknippas med alternativa driftformer. Jämförelsen med
utomstående ”utmanare” till egenregin kan dessutom underlätta för
landstinget att bestämma vad som är rätt kvalitetsnivå i en viss verksamhet.

I förändringsarbetet belyses vikten av att definiera, kontrollera och mäta
kvaliteten i den kommunala verksamheten. Ett motiv för förändringsarbetet
kan vara att höja kvaliteten i de tjänster som produceras. Ett annat motiv kan
vara att fastställa vad som är rätt kvalitetsnivå i en viss verksamhet. Kvalitet
är ett relativt begrepp som kan ges olika innehåll för olika individer och
under olika tider.53

Stockholms läns landsting har uttalat en förhoppning, och kanske även en
förvissning, om att konkurrens mellan olika vårdgivare om utvecklingen av
vården ger en högre kvalitet.54 De bolagiserade sjukhusen är egna juridiska
personer och konkurrens dem emellan blir, enligt landstinget, naturlig när
landstinget gör upphandling och skriver vårdavtal med de enskilda
sjukhusen. Vänsterpartiet menar däremot att det inte är konkurrens som ger
den bästa sjukvården, utan samverkan och samarbete mellan de olika
vårdgivarna.55

6.4 Minskade kostnader

Det huvudsakliga motivet för genomgripande förändringar har i de flesta
kommuner och landsting varit det kommunalekonomiskt pressade läget.
Landstingen har ett stort finansieringsbehov om verksamheten skall kunna
bedrivas i oförändrad omfattning och med oförändrad inriktning. Samtidigt
kan en viss ökad efterfrågan av offentlig konsumtion förutses, främst som

                                                                
52 Dahlgren, Göran, Sjukvårdens framtider – snedsteg och framsteg, s. 101.
53 Blom, Hallgren s. 42.
54 Landstingsstyrelsens förslag till beslut 2000:15, LS 0001-0060, s. 3.
55 Landstingsstyrelsens förslag till beslut 2000:15, LS 0001-0060, s. 8.



24

en följd av förändringar i befolkningsstrukturen, exempelvis att
befolkningen blir allt äldre och därmed mer resurskrävande.56

Genom att bolagisera sjukhusverksamheten får sjukhusen ett tydligt
resultatansvar och kanske även ett krav på ökad effektivitet. Landstingen
hoppas därför att kunna få en större kontroll över totalkostnadstrycket och i
förlängningen minskade kostnader för sjukvården.

Även om förändringsarbetet kan ha andra motiv än de rent ekonomiska
tycks det inte råda någon tvekan om att ett legitimt motiv för
konkurrensutsättning är att försöka åstadkomma kostnadsminskningar och
därigenom få bukt med den försämrade kommunala ekonomin, samtidigt
som kommunmedlemmarnas krav på servicenivå och kvalitet tillgodoses.

Till följd av de senaste årens förändringar har produktiviteten i den
kommunala sektorn förbättrats. Till en viss del beror det på de nya
verksamhetsformerna, där nya produktionsformer och förändringar i
organisationen har lett till besparingar. Besparingspotentialen har i många
utredningar och utvärderingar angetts till mellan 10 och 20 procent.57 Dessa
siffror avser kommunal verksamhet rent generellt och inte endast inom
vårdsektorn, varför de bör användas restriktivt som skäl för en bolagiserad
sjukvård.

6.5 Sjukhusens motiv för bolagisering

Ovan har redogjorts för främst landstings och politikers motiv till att
bolagisera sjukhus. Vad är det då som gör att även den ansvariga ledningen
på sjukhusen har nappat på idén om sjukhusen som bolag?

Vid ett samtal med Per Gillström, biträdande sjukhusdirektör och medlem i
ledningsgruppen på Karolinska sjukhuset (som också arbetar på sin ansökan
om att bli bolag), framgick att det finns främst två anledningar till att
ledningen vill bolagisera sjukhuset.58

För det första hoppas man på att bolagsformen skall tvinga fram tydligare
rollfördelning hos bolagsledningen i och med att aktiebolagslagen så tydligt
slår fast stämma, styrelse och VD:s ansvarsområden. Dessutom skulle en
styrelse för Karolinska sjukhuset ha sjukhusets väl och ve framför ögonen
och inte hela Stockholms läns landsting.

För det andra hoppas ledningen att en bolagisering skall tvinga fram en
rättvisande prissättning på de tjänster som sjukhuset utför. Som det är nu
anser sjukhuset att priserna för tjänsterna är för låga. Dessutom finns ett
missnöje med att sjukhuset inte får betalt för alla den vård man utför. Där

                                                                
56 Blom, Hallgren s. 43.
57 Blom, Hallgren s. 43.
58 Intervju med Per Gillström 2001-03-12, Intervju med Anders Nyström 2000-09-16.
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finns, enligt Gillström en förklaring till de stora budgetunderskotten som
sjukhusen i Stockholms läns landsting visar. Aktiebolagslagen tillåter inte
att ett bolag går med underskott år efter år utan att det likvideras. Detta
innebär att innan en bolagisering genomförs måste en rättvisande
prissättning göras för att bolagen skall kunna överleva i längden.
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7 Legala förutsättningar för
kommunala bolag

I 3 kap. 17 § och 3 kap. 18 § KL slås viktiga villkor fast om vad som skall
gälla när en kommun eller ett landsting överlämnar vården av en kommunal
angelägenhet till ett kommunalt företag. 3 kap. 17 § i lagen tar sikte på ett
av kommun eller landsting helägt aktiebolag och stiftelser bildade av en
enda kommun eller landsting. 3 kap. 18 § KL tar sikte på företag där
kommunen bestämmer tillsammans med någon annan. Det kan gälla
samverkan i form av aktiebolag, stiftelse, ekonomisk förening, handelsbolag
eller ideell förening. 59

Det bör observeras att entreprenadförhållanden helt faller utanför den nu
nämnda regleringen. Vid en entreprenad uppdrar kommunen åt en
utomstående att sköta en viss verksamhet för kommunens räkning. 60

Ansvaret tycks då ligga kvar på kommunen eller landstinget i högre grad än
då verksamheten läggs ut på ett bolag, även om detta ägs till sin helhet av
kommunen eller landstinget.

1 3 kap. 17 § slås tre viktiga villkor fast som skall iakttas innan vården av en
kommunal angelägenhet överlämnas till ett helägt aktiebolag eller till en
stiftelse bildad av en kommun ensam. Fullmäktige skall då

1. fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten;
2. utse samtliga styrelseledamöter och minst en revisor; och
3. se till att fullmäktige får yttra sig innan sådana beslut i verksamheten

som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

Vad beträffar de företag där kommunen bestämmer tillsammans med någon
annan stadgas i 3 kap. 18 § att fullmäktige innan vården av en kommunal
angelägenhet lämnas över till ett sådant företag, skall se till att den juridiska
personen blir bunden av de villkor som anges i 17 § i en omfattning som är
rimlig med hänsyn till andelsförhållandena, verksamhetens art och
omständigheterna i övrigt. Samma regel gäller stiftelse som kommunen
bildat tillsammans med någon annan. Självklart måste även sådan
samverkan ligga inom den kommunala kompetensen.

Med ”annan” avses en kommun, ett landsting, staten eller en enskild
intressent. Regeln bli tillämplig så fort en annan intressent finns, oavsett
andelsinnehavet. Lagen kan dock medge vissa jämkningar i förhållande till
andelsförhållanden, verksamhetens art och omständigheterna i övrigt.61

                                                                
59 Paulsson, Riberdahl, Westerling s. 139 f.
60 Dalman s. 13.
61 Paulsson, Riberdahl, Westerling s. 142 f.



27

Vad gäller dessa samägda bolag, föreskriver 3 kap. 18 § dessutom att
fullmäktige i nyss angiven omfattning skall verka för att allmänheten skall
ha rätt att ta del av handlingar hos företaget enligt de grunder som gäller för
allmänna handlingars offentlighet i 2 kap. tryckfrihetsförordningen och
sekretesslagen. Detta gäller dock endast de delägda företag som inte
omfattas av 1 kap. 9 § sekretesslagen, dvs. företag där kommun eller
landsting vare sig ensamma eller tillsammans utövar ett rättsligt
bestämmande inflytande. För de delägda företag som omfattas av 1 kap. 9 §
sekretesslagen följer offentlighetsprincipen direkt av lag, liksom för helägda
företag.

Kommunen måste se till att villkoren i 3 kap. 17 och 18 §§ blir gällande i
enlighet med kommunallagens intentioner. Försummar kommunen att göra
detta, kan beslutet om kommunens engagemang komma att undanröjas efter
en laglighetsprövning såsom stridande mot lag eller annan författning (10
kap. 8 § KL). Även framtida beslut som rör företaget, t.ex. beslut om
kommunal borgen eller om tillskjutande av kommunala medel, kan i dessa
fall kan komma att undanröjas efter laglighetsprövning. 62

Uppsatsens kommer i det följande att i huvudsak fokuseras på helägda
kommunala aktiebolag, dvs. aktiebolag som till sin helhet ägs av kommunen
eller landstinget och som omfattas av regleringen i 3 kap. 17 § KL. Detta då
de bolagiserade sjukhusen vanligtvis är eller avses att bli helägda av
landstinget. Avses bolag som kommunen eller landstinget äger tillsammans
med annan, kommer detta särskilt att anges.

                                                                
62 Dalman s. 14.
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8 Fastställande av det
kommunala ändamålet

Som tidigare nämnts måste de kommunala företagens verksamhet vara
kompetensenlig. Kommunallagens regler om kommunala företag har bland
annat till syfte att minimera riskerna för kompetensöverskridanden vid
företagsdrift. Mot bakgrund av detta finns därför ett krav på att fullmäktige,
innan vården av en angelägenhet överlämnas till ett helägt kommunalt
aktiebolag, skall fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten. Av
förarbetena framgår att detta bör ske i bolagsordningen för ett aktiebolag.
Något krav på att ändamålet skall framgå av just bolagsordningen kan dock
inte utläsas av lagtexten. Ett alternativ kan vara att i stämmodirektiv
fastställa det kommunala ändamålet.63

8.1 Ändamålet kontra föremålet för bolagets
verksamhet

Vad som menas med det kommunala ändamålet framgår inte helt klart av
lagens förarbeten. I 2 kap. 4 § aktiebolagslagen, ABL (SFS 1975:1385)
stadgas dock att en bolagsordning skall ange föremålet för bolagets
verksamhet, angivet till sin art. Med detta menas vad bolaget skall ägna sig
åt, exempelvis ”äga och förvalta bostadsfastigheter” eller ”bedriva sjukvård
i ett visst område”.

Ändamålet med ett bolags verksamhet anger däremot syftet med hela
verksamheten, exempelvis ”främja bostadsförsörjningen i kommunen”. I
propositionen till KL uttalas att varje bolagsordning skall ange bl.a.
föremålet för bolagets verksamhet. Det sägs vidare att det
kommunalrättsliga anspråket på ändamålsbestämning sträcker sig längre än
det rent bolagsrättsliga och att det därför kan ställas krav på att det vid
bolagsbildningen görs en ändamålsbestämning som är kommunalrättsligt
godtagbar.64

Vad som är bolagsrättsligt möjligt kan för kommunala företag begränsas av
kommunalrättens kompetensregler. För att tillgodose intentionerna bör
därför, enligt kommentaren, ändamålet preciseras så att det blir klart att de
grundsatser som gäller för kommunal verksamhet – exempelvis
likställighetsprincipen och självkostnadsprincipen – skrivs in, eller att
verksamheten inte skall drivas i vinstsyfte. Kravet på precisering av
ändamålsbestämmelsen är särskilt stark om verksamheten ligger nära
gränsområdena för vad som ligger inom den kommunala kompetensen. 65

                                                                
63 Dalman s. 15.
64 Prop. 1990/91:117 s. 53.
65 Paulsson, Riberdahl, Westerling s. 140.
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Hur skall då en bolagsordning se ut för att vara godtagbar såväl enligt
aktiebolagslagen som kommunallagen?

Föremålet för bolagets verksamhet måste anges på så sätt att risken för
kompetensöverskridande minimeras. Detta innebär att man bör sträva efter
att så konkret som möjligt beskriva den verksamhet bolaget skall ägna sig
åt. Alltför allmängiltiga formuleringar, som kan inrymma även icke
kompetensenlig verksamhet bör undvikas. Om ett bolag exempelvis skall
”äga och förvalta aktier” kan detta inrymma även spekulativ verksamhet på
värdepappersmarknaden, vilket inte är en kommunal angelägenhet. En
annan vanligt förekommande konstruktion i bolagsordningar är att
beskrivningen av verksamheten avslutas med orden ”ävensom idka annan
därmed förenlig verksamhet”. Denna formulering medför sannolikt – utom i
de fall då bolagets verksamhet i övrigt är kommunalrättsligt väl avgränsad –
att bolagsordningen inte kan anses kommunalrättsligt godtagbar.
Formuleringen bör således undvikas.66

För att tillgodose kommunallagens intentioner bör dessutom en
bolagsordning innehålla ett särskilt avsnitt om ändamålet med
verksamheten. Här bör det egentliga syftet skrivas in. Departementschefen
har uttalat att ändamålet kan preciseras så att det blir klart att de grundsatser
som gäller för kommunal verksamhet, exempelvis likställighetsprincipen,
skall gälla bolagets verksamhet. 67 En princip som också i förekommande
fall bör skrivas in är självkostnadsprincipen. – I detta sammanhang bör även
erinras om bestämmelsen i 12 kap. 1 § 2 st. ABL som anger att
bolagsordningen, om bolagets verksamhet helt eller delvis har annat syfte än
att bereda aktieägarna vinst, skall innehålla en bestämmelse om användning
av vinst och behållna tillgångar vid likvidation. 68

I fallen med bolagiseringarna av Huddinge sjukhus, St Eriks ögonsjukhus
och Danderyds sjukhus har det kommunala ändamålet slagits fast i
bolagsordningen. Där stadgas att ”bolaget har till ändamål för sin
verksamhet att bedriva sjukvård inom Stockholms läns landsting inom
ramen för landstingets ansvar enligt hälso- och sjukvårdslagen, att bedriva
forsknings och utvecklings- samt utbildningsverksamhet och därmed
stödjande verksamhet”.  Föremålet för bolagets verksamhet, som enligt 2
kap. 4 § ABL är obligatorisk i bolagsordningen, har däremot inte angetts
speciellt. Detta kan bero på att ändamålet med verksamheten är ett mer
vidsträckt begrepp än föremålet för verksamheten, varför det sistnämnda
kan anses innefattas i ändamålet.69

I bolagsordningarna för de bolagiserade sjukhusen stadgas inget om att
bolagens syfte inte är att bereda aktieägaren vinst. Detta stämmer inte väl
överens med ovan nämnda regel i ABL. Inte heller regleras hur en eventuell
                                                                
66 Prop. 1990/91:117 s. 162.
67 Prop. 1990/91:117 s. 162.
68 Dalman s. 18.
69 Se exempelvis bolagsordningen för Danderyds sjukhus AB, org. nr. 556575-6169.
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vinst skall användas. Dock anges att vid en likvidation skall tillgångarna
tillfalla Landstingshuset i Stockholm AB, som är moderbolag och helägt av
Stockholms läns landsting. 70

8.2 Självkostnadsprincipen

Det har ibland ifrågasatts om självkostnadsprincipen skall skrivas in i
bolagsordningen eller om man istället skall ta in denna princip i
stämmodirektiv. Anledningen till att det kan vara bättre att ange detta i ett
stämmodirektiv, är att självkostnadsprincipen är vagt utformad och svår att
tillämpa. Genom att principen inte formuleras i bolagsordningen kan man
eventuellt lättare undvika skadeståndskrav mot styrelseledamöter och VD
om bolaget åsidosätter självkostnadsprincipen. Principen, som finns uttryckt
i 8 kap. 3b § KL, stadgar att kommuner och landsting inte får ta ut högre
avgifter än som svarar mot kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som
kommunen eller landstinget tillhandahåller (självkostnaden).

Ett exempel som nämnts är att en abonnent skulle kunna rikta krav på
återbetalning av avgift direkt mot styrelseledamot eller VD med
motiveringen att avgiftens storlek stått i strid mot självkostnadsprincipen.

8.2.1 Tredje mans rätt till skadestånd

För att tredje man, i detta fall en patient eller vårdtagare, skall ha rätt till
skadestånd krävs att bolagsordningen överträtts uppsåtligen eller av
oaktsamhet. Överträdelse av ett stämmodirektiv grundar ingen rätt till
skadestånd för tredje man, 15 kap. 1 § ABL. Styrelseledamöter och VD
skulle således vara ”tryggare” om självkostnadsprincipen enbart förekom i
stämmodirektiv. Kommunallagen innehåller i och för sig inget krav på att
självkostnadsprincipen skall skrivas in i just bolagsordningen. Som nämnts
krävs uppsåt eller oaktsamhet för att skadestånd skall kunna utkrävas av
styrelseledamot eller VD. Risken för att en styrelseledamot som gjort sitt
bästa för att följa självkostnadsprincipen skall bli skadeståndsskyldig får
därför sannolikt bedömas som liten. I fallet med de ovan nämnda
bolagiserade sjukhusen, nämns dock inget om självkostnadsprincipen i
bolagsordningarna.

En annan aspekt är att självkostnadsprincipen tillkommit i ägarens och
allmänhetens intresse. Skadeståndsreglerna kan utgöra ett bra
påtryckningsmedel för att förmå styrelse och VD att lojalt följa
självkostnadsprincipen.

                                                                
70 Se exempelvis bolagsordningen för Danderyds sjukhus AB.
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9 Styrelseledamöter och
revisorer

Ett av syftena med regleringen av företagen i KL har varit att tydliggöra den
kommunala ägarrollen i företagen. I 3 kap. 17 § föreskrivs därför att
fullmäktige skall utse samtliga styrelseledamöter och minst en revisor.
Tidigare har en alternativ lösning varit att bolagsstyrelsen utsetts på
bolagsstämma. Detta är inte längre möjligt.71

Genom detta krav görs bestämmelserna om proportionella val av
bolagsstyrelse i 5 kap. 46 och 47 §§ KL tillämpliga, givetvis under
förutsättning att proportionellt val begärs och förutsättningarna i övrigt är
uppfyllda.

9.1 Styrelsen

9.1.1 Val av styrelse

I detta sammanhang är det viktigt att utröna hur kommunallagen förhåller
sig till aktiebolagens regler. Styrelsen i aktiebolag väljs normalt av
bolagsstämman, 8 kap. 6 § ABL, men inget hindrar att styrelsen i sin helhet
utses på annat sätt , exempelvis av fullmäktige. ABL föreskriver dock att
bolagsordningen i så fall skall innehålla föreskrift om detta.

Man kan fråga sig om kommunallagens krav är uppfyllda om man låter
fullmäktige nominera styrelseledamöter, som därefter utses på
bolagsstämman av ett ombud för landstinget som aktieägare. Svaret torde
vara nekande. Kommunallagen föreskriver att kommunfullmäktige skall
utse samtliga ledamöter. Det följer således bäst med lagens krav att det tas
in en föreskrift i bolagsordningen om att kommun- eller
landstingsfullmäktige utser samtliga styrelseledamöter och suppleanter för
dessa. En effekt av detta blir dessutom att reglerna om proportionella val i 5
kap. 46 § KL blir tillämpliga.72

9.1.2 Kvalifikationskrav för styrelseledamöter

KL innehåller inga bestämmelser om styrelseledamöternas
kvalifikationskrav och ABL innehåller endast ett fåtal begränsningar. I 8
kap. 9 § ABL föreskrivs att man inte kan vara styrelseledamot om man är
underårig, i konkurs eller har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken,
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FB (SFS 1949:381). Minst halva antalet styrelseledamöter måste dessutom
vara bosatta inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (om inte
regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer för ett särskilt
fall tillåter annat). Något krav på att styrelseledamöterna skall vara
folkbokförda i den egna kommunen finns inte. Rättsligt sett kan alltså
”utsocknes” väljas in i kommunala bolagsstyrelser.73

Detta innebär att fullmäktige har tämligen fria händer vid utseendet av
styrelseledamöter i sina bolag. Ingenting hindrar således att man enbart
väljer politiker på partipolitisk grund, men inte heller föreligger hinder mot
att ledamöterna väljs på andra grunder, exempelvis erfarenhet av
styrelseuppdrag inom det privata näringslivet. Mot bakgrund av reglerna om
proportionella val torde dock det sistnämnda främst bli aktuellt där samtliga
partier är överens.74 Det bör observeras att en styrelseledamot i ett
kommunalt företag inte är förtroendevald i kommunallagens mening.75

För styrelseledamöter gäller bl.a. ett annat juridiskt ansvar (exempelvis
skadeståndsansvar) än för kommunalt förtroendevalda i kommunala
nämnder och styrelser.

De styrelseledamöter som utsetts vid de tidigare nämnda bolagiserade
sjukhusen har valts på icke partipolitisk grund. Detta kan möjligtvis bero på
att sjukhusen på detta sätt påminner mer om bolag i det privata näringslivet.

9.1.3 Jävsfrågor

En annan fråga som inställer sig är vilka jävsregler som gäller för
styrelseledamot, såväl aktiebolagsrättsliga som kommunalrättsliga.

De jävsregler som finns i aktiebolagslagen återfinns i 8 kap. 20 och 28 §§. I
dessa stadgas att styrelseledamot respektive VD inte får handlägga fråga
rörande avtal mellan honom och bolaget. Vidare stadgas att han inte heller
får handlägga fråga om avtal mellan bolaget och tredje man, om
styrelseledamoten i frågan har ett väsentligt intresse som kan vara stridande
mot bolagets. Regeln anses inte innebära jäv för exempelvis ledamot i
kommunstyrelse när det kommunala bolaget i vilket han också är
styrelseledamot skall träffa avtal med kommunen. 76

Jävsreglerna i KL för kommunstyrelsen och icke specialreglerade nämnder
har förvaltningslagens, FL, jävsregler som förebild. Jämfört med äldre
kommunallag innebär gällande jävsregler en skärpning. I 6 kap. 24 § KL
anges att en förtroendevald eller en anställd som är jävig i ett ärende inte får
delta eller närvara vid handläggningen av ärendet. I paragrafen regleras
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också hur jävsfrågor skall hanteras. Från jäv skall dock enligt 6 kap. 26 §
bortses när frågan om opartiskhet uppenbarligen saknar betydelse.

Vem är då jävig i en kommunal nämnd? Enligt 6 kap. 25 § KL är en
förtroendevald eller en anställd hos kommunen jävig om

1. saken angår honom själv eller hans make, sambo, förälder, barn eller
syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan
väntas medföra synnerlig nytta eller skada för honom själv eller någon
närstående,

2. han eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår
eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets
utgång,

3. han har fört talan som ombud eller mot ersättning biträtt någon i saken,
eller

4. det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba
förtroendet till hans opartiskhet i ärendet.

I 6 kap. 27 § 1 st. KL finns en betydelsefull lättnadsregel för
förtroendevalda och anställda som är engagerade i kommunala företag. Där
stadgas att ställföreträdarjäv (6 kap. 25 § 2 p.) och delikatessjäv (6 kap.. 25
§ 4 p.) inte skall anses vara förhanden enbart på grund av att den som
handlägger ärendet är ställföreträdare för bolaget eller på annat sätt är
knuten dit.

Regeln gäller emellertid enbart ärenden som berör ett aktiebolag där
kommunen äger minst hälften av aktierna eller en stiftelse där kommunen
utser minst hälften av styrelseledamöterna. Undantaget gäller inte när en
nämnd handlägger ärenden som avser myndighetsutövning mot enskilda.
Anledningen till särregleringen är att företagsdrift i egna privaträttsliga
subjekt kan betraktas som ett alternativ till drift i nämndform. Nämndens
uppgift i dessa fall är ofta att upprätthålla samhörigheten mellan bolaget och
kommunen. 77

Ärenden som berör kommunala företag där kommunen har ett starkt
ägarinflytande kan inte sägas vara partsärenden i egentlig mening och några
intressemotsättningar finns som regel inte mellan en nämnd och styrelsen i
ett sådant företag (se dock nedan angående myndighetsutövning). Att i dessa
fall hävda jäv enbart på grund av dubbla engagemang har inte ansetts
rimligt. Det måste alltså till någon ytterligare omständighet för att
ställföreträdarjäv eller delikatessjäv skall föreligga.78

Som tidigare nämnts gäller inte undantaget när en nämnd handlägger
ärenden som avser myndighetsutövning mot enskilda. Detta ”undantag från
undantaget” har tillkommit genom en lagändring som trädde i kraft 1 juli
1994. Bakgrunden till ändringen var att 6 kap. 27 § KL i sin tidigare lydelse
hade givit upphov till tillämpningsproblem på grund av att det inte gjordes
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någon åtskillnad mellan myndighetsutövning och andra typer av ärenden. 79

Departementschefen uttalade att det fick betraktas som en principiellt sett
oacceptabel ordning att en person kan vara förtroendevald i t.ex. en
byggnadsnämnd och där bevilja bygglov åt ett bolag i vilket den
förtroendevalde är VD eller annan firmatecknare. Motsvarande fick också
anses gälla de tjänstemän som både sitter med i företagens styrelser och som
på delegation handlägger myndighetsutövningsärenden som rör företagen. 80

Undantaget vad gäller ärenden som avser myndighetsutövning innebär att
reglerna om ställföreträdar- och delikatessjäv gäller fullt ut i angivna fall.81

I de fall kommunen inte äger hälften av aktierna i ett aktiebolag eller inte
utser hälften av styrelseledamöterna i en stiftelse finns inga särskilda
undantagsregler för personer med dubbla engagemang. Jävsreglerna i 6 kap.
25 och 26 §§ gäller alltså fullt ut. Samma sak gäller när en kommun
samverkar med någon annan i en annan associationsform, exempelvis
handelsbolag eller ekonomisk förening. 82

9.2 Revisorer

9.2.1 Val av revisorer och kvalifikationskrav för revisorer

I 3 kap. 17 § 1 st. 2 p. KL föreskrivs att fullmäktige skall utse minst en
revisor i ett helägt aktiebolag. Av förarbetena till KL framgår meningen med
denna bestämmelse att den yrkesrevision som föreskrivs i ABL skall
kompletteras med en förtroendemannarevision. Meningen är alltså att det
skall finnas både yrkesrevisorer och förtroendevalda revisorer. Helägda
aktiebolag kommer alltså i praktiken att ha minst två revisorer. Av 10 kap. 8
§ ABL framgår emellertid att minst en revisor måste väljas av
bolagsstämman. Det är alltså inte enligt ABL tillåtet att låta fullmäktige utse
samtliga revisorer. Skall mer än en revisor utses och denna skall utses av
annan än bolagsstämman, måste detta föreskrivas i bolagsordningen. I 10
kap. 11 § ABL stadgas vidare att endast den som är auktoriserad eller
godkänd revisor kan vara revisor i ett aktiebolag.

Enligt 10 kap. 12 § ABL måste dessutom minst en av revisorerna vara
auktoriserad när vissa villkor är uppfyllda. För lekmannarevisorer ställs
inget krav på att vara godkänd eller auktoriserad. Samma obehörighetsregler
gäller dock. Det går följaktligen inte att i ett bolag som skall ha en
yrkesrevisor och en eller flera lekmannarevisorer låta fullmäktige utse
yrkesrevisorn och bolagsstämman de övriga.

Att märka är dock att samma allmänna kompetenskrav gäller för den av
fullmäktige utsedde lekmannarevisorn som för yrkesrevisorn. ABL
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föreskriver exempelvis att revisor skall ha den insikt i och erfarenhet av
redovisning och ekonomiska förhållanden, som med hänsyn till arten och
omfånget av bolagets verksamhet fordras för uppdragets fullgörande.

Aktiebolagslagens kompetensregler måste beaktas när fullmäktige utser
revisor. I detta sammanhang kan också nämnas att en revisor som brister vid
fullgörandet av sitt uppdrag under vissa förutsättningar kan bli
skadeståndsskyldig, 15 kap. 2 § ABL.

9.2.2 Revisionen, årsredovisningen och revisionsberättelsen

Meningen är att det bör finnas minst en lekmannarevisor vid sidan av
yrkesrevisorerna. Samtliga revisorer har dock samma rättsliga ställning,
t.ex. när det gäller tystnadsplikt och skadeståndsansvar enligt
aktiebolagslagens regler. Lekmannarevisorns främsta uppgift blir att
utvärdera om verksamheten skötts ändamålsenligt. För att få en ram för
denna bedömning bör styrelsen och VD i förvaltningsberättelsen lämna
uppgifter om hur de anser att ändamålet med bolagets verksamhet
förverkligats under året.83 Aktiebolagslagen tycks dock inte ställa upp något
krav i detta hänseende.

Att notera är att kommunens årsredovisning skall överlämnas till
fullmäktige och revisorerna senast den 15 april året efter det år som
redovisningen avser, 8 kap. 17 § KL. Mot denna bakgrund bör kommunen
genom ägardirektiv försöka se till att bolagen lämnar årsredovisning i tid.
För bolag med kalenderår som räkenskapsår betyder detta att bolagsstämma
bör hållas betydligt tidigare än den senaste tidpunkt – 30 juni – som ABL
medger. Är detta inte möjligt finns ingen annan lösning än att fullmäktige
och kommunrevisorer under en tid får finna sig i att arbeta med material
som inte behandlats av bolagsstämman. 84

9.2.3 Koncernredovisning i kommunala bolag

De kommunala revisorerna har ingen skyldighet att granska de kommunala
företagens verksamhet. Förslag att ge de kommunala revisorerna en
särställning gentemot företagen har tidigare redovisats i kommunalföretags-
kommittén (SOU 1982:13) men aldrig genomförts. I samband med
tillkomsten av 1991 års kommunallag togs frågan upp på nytt. Även med de
då ställda kraven på ”koncernredovisning” ansågs det att det underlag som
revisorerna har för sin prövning är för svagt. De kommunala företagen är
underkastade sin egen revision. Att utvidga lekmannarevisorernas uppgifter
till att avse en granskning också av företagen skulle i praktiken leda till en
dubbelgranskning som kan medföra att den kommunala revisionen uppfattas
som någon form av ”överrevision”. En bättre väg ansågs att vara att försöka
få företagsrevisionen utförd så att fullmäktiges informationsbehov
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tillgodoses, t ex genom att i bolagsordning eller motsvarande på ett tydligt
sätt ange det kommunala ändamålet med företagets verksamhet, 3 kap. 17 §
KL.85

Det nu sagda hindrar inte att revisorerna på grundval av en
”koncernredovisning” kan göra vissa allmänna uttalanden om de
kommunala företagen. Inget hindrar att fullmäktige tar in föreskrifter om
detta i ett revisionsreglemente.86 Förarbetena klargör dock inte om sådana
regler kan vara tvingande. Det ligger närmast till hands att begränsa reglerna
på sådant sätt att uppgifter blir frivillig för revisorerna.

Direkta motsvarigheter till koncernrevision i bolagsrättslig mening saknas.
Problem i fråga om bolagsrevisorernas tystnadsplikt enligt aktiebolagslagen
bör kunna lösas genom att kommunen eller landstinget avlyfter dem
tystnadsplikten såvitt avser kommunens eller landstingets revisorer.
Samtidigt utgår kommunallagen från att företagen skall ha minst en av
fullmäktige utsedd revisor, 3 kap. 17 § KL. 87

9.3 Mandatperiod för styrelse och revisorer

För styrelsen gäller enligt 8 kap. 10 § ABL att uppdraget gäller för tid som
anges i bolagsordningen, men att uppdraget inte får omfatta mer än fyra
räkenskapsår och skall bestämmas så att uppdraget upphör vid slutet av
ordinarie bolagsstämma, på vilken styrelseval förrättas. För kommunala
aktiebolag måste man i detta sammanhang uppmärksamma följande. Det är
inte ovanligt att man vill samordna mandatperioderna i kommunstyrelsen
och kommunens företag. ABL stadgar dock att mandatperioden för en
styrelseledamot alltid måste upphöra vid ordinarie bolagsstämma. Det går
alltså inte att få exakt samordning.

Skulle majoritetsförhållandena ändras efter val eller under pågående
mandatperiod kan man lösa problemet med att fullmäktige entledigar den
sittande styrelsen och förrättar ett fyllnadsval för tiden fram till slutet av
nästa ordinarie bolagsstämma då den ordinarie mandattiden löper ut. Enligt
ABL har den som utsett en ledamot en oinskränkt rätt att avsätta honom.
Några begränsningar motsvarande dem i 4 kap. 10 och 10 a § KL finns inte.

I KL har mandatperioderna för fullmäktige och kommunstyrelsen förlängts
till fyra år. Man kan då fråga sig om det är förenligt med aktiebolagslagen
att välja styrelseledamöterna på fyra år, eftersom ABL säger att uppdraget
inte får omfatta mer än fyra räkenskapsår. Antag att ett aktiebolags
räkenskapsår omfattar kalenderår. Väljs en styrelseledamot på fyra år
kommer ledamoten att vara verksam under tre hela kalenderår och delar av
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två kalenderår, dvs. sammanlagt helt eller delvis under fem räkenskapsår.
Med detta synsätt skulle förfarandet alltså inte vara tillåtet.

Av förarbetena till aktiebolagslagen framgår att denna tolkning troligen inte
är riktig. I utredningens förslag angavs att tiden för styrelseledamots
uppdrag skulle bestämmas så att uppdraget upphör vid utgången av
ordinarie bolagsstämma för nyval under visst räkenskapsår, senast det fjärde
efter valet.88 I propositionen omformulerades bestämmelsen till den lydelse
den sedermera fick i lagen. Omformuleringen har över huvud taget inte
kommenterats av departementschefen. I specialmotiveringen anförs bara att
utredningens förslag innebär att längsta tiden för styrelseuppdrag har utökats
från nuvarande tre till fyra år.89 Enligt Dalman får tystnaden från
departementschefens sida tolkas så, att någon ändring i sak inte varit avsedd.
Bestämmelsen i aktiebolagslagen bör alltså tolkas som att uppdraget måste
avslutas senast under fjärde räkenskapsåret efter valet. En fyraårig
mandatperiod skulle därmed anses vara tillåten. 90

Patent- och registreringsverket har också på särskild fråga från Svenska
Kommunförbundet under hand förklarat sig dela denna uppfattning.91

För revisorerna gäller att uppdraget som revisor gäller till slutet av ordinarie
bolagsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet,
se 10 kap. 20 § ABL. Samma fyraårsgräns som för styrelseledamöter gäller
därmed.
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10 Fullmäktiges yttranderätt

De uppgifter som en kommun eller ett landsting tilldelar ett privaträttsligt
organ får inte stå i konflikt med principen om att fullmäktige måste ta
ställning i ärenden som är av principiell beskaffenhet för kommunen eller
landstinget. Detta kan ge anledning för kommunen eller landstinget att se till
att fullmäktige får inflytande över vissa grundläggande beslut i den
privaträttsligt bedrivna verksamheten. Ett lagkrav på att fullmäktige skall
godkänna besluten har ansetts leda till problem i förhållande till
aktiebolagslagen. 92 Lagstiftaren har dock inte angett vari dessa problem
skulle bestå och har dessutom förutsatt att kommunerna på frivillig grund
skulle kunna gå längre och i bolagsordningen skriva in krav på att vissa
principiellt viktiga beslut skall godkännas av fullmäktige.93

I bolagsordningarna för Huddinge sjukhus, St Eriks ögonsjukhus och
Danderyds sjukhus stadgas det att fullmäktiges godkännande fordras i det
fall ändringar i bolagsordningen skall göras.94 Detta har antagligen ansetts
vara ett beslut av principiell beskaffenhet.

10.1 Yttrande eller krav på godkännande?

Regeringen anser för sin del att det är fullt tillräckligt att fullmäktige yttrar
sig innan beslut fattas och att det inte behöver ställas upp något krav på att
fullmäktige skall godkänna besluten. Det saknas, enligt propositionen,
anledning att tro att kommunala företag skulle gå emot fullmäktiges
uppfattning i en för bolaget grundläggande fråga.95

Den rättsliga skillnaden mellan ett godkännande och en yttranderätt för
fullmäktige är följande. Uppställs krav på godkännande kan det antas att
bolagsbesluten normalt inte blir giltiga förrän ett godkännande föreligger.
Detta gäller i varje fall om uttryckliga förbehåll uppställs i exempelvis
bolagsordningen om att beslutens eller avtalens giltighet är beroende av
fullmäktiges godkännande.96

Rör det sig däremot om lagens krav på yttrande kan aktiebolaget
bolagsrättsligt sett fatta ett beslut i strid med fullmäktiges yttrande. Den
rättsliga påföljd som då kan göras gällande är att fullmäktige med stöd av 8
kap. 11 § ABL avsätter styrelsen. Aktiebolaget blir bundet av reglerna om
yttranderätt genom bestämmelser i bolagsordning eller genom ägardirektiv
som fastställs på bolagsstämma.97
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En oklar fråga är i vilka fall lagen egentligen kräver att yttrande från
fullmäktige skall inhämtas. Förarbetena nämner några exempel på ärende
som alltid skall underställas fullmäktige. Detta gäller särskilt ändring av
bolagsordning, ändring av aktiekapitalet, fusion av företag, bildande av
dotterbolag samt förvärv av aktierna i ett annat bolag. Frågor som rör den
löpande driften är inte att betrakta som frågor som måste underställas
fullmäktige för yttrande.98 Detta torde ses som självklart eftersom dessa
frågor normalt inte är av principiell beskaffenhet.

Det blir alltså en uppgift för fullmäktige att, i samband med att vården av en
angelägenhet överlämnas till ett aktiebolag eller annat privaträttsligt organ,
precisera vilka beslut som skall förbehållas fullmäktiges godkännande.
Graden av inflytande i bolaget kan då ha betydelse. I ett av landstinget
helägt bolag kan troligtvis fler frågor underställas fullmäktige för yttrande
än i ett bolag där landstinget endast äger en del.

Lagtextens formulering går mer att jämföra med kommunalrättslig
terminologi (jämför exempelvis 3 kap. 17 § KL med 3 kap. 9 § i samma lag)
än aktiebolagsrättslig, och speglar därför inte uppgiftsfördelningen i
aktiebolagsrätten mellan bolagsstämma, bolagsstyrelse och VD. Med denna
utgångspunkt kan en fråga som enligt aktiebolagslagen närmast är att
betrakta som en driftsfråga vara av principiell vikt ur kommunalrättslig
synvinkel. Regeln skulle kunna, om den används flitigt, inskränka
stämmans, styrelsens och VD:s egentliga beslutsbefogenheter som organen
har rätt till enligt aktiebolagslagen.
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11 Aktiekapitalet

Vad som bland annat skiljer en verksamhet som drivs av landstinget från ett
aktiebolag är att aktiebolaget kan tvingas gå i konkurs. En förvaltning kan
gå med förlust år efter år utan att behöva läggas ned om kommunen eller
landstinget anser att det är en verksamhet som bör eller skall vara kvar. I
ABL sätts strikta regler upp för när ett aktiebolag kan tvingas i likvidation.
Bestämmelserna finns i 13 kap. 2 § ABL. Dessutom finns regler som
reglerar vad som kan räknas som aktiekapital förutom likvida medel.

11.1 Tillskott av aktiekapitalet

I samband med bildandet av ett aktiekapital skall bolagets aktiekapital
fastställas. Det utgör det lägsta belopp som skall tillskjutas vid
bolagsbildningen. Bolaget skall alltså vid starten tillföras tillgångar som
minst uppgår till aktiekapitalets belopp. Det kan emellertid bestämmas, att
ett högre belopp än aktiekapitalet skall tillskjutas.99 I förslaget till
bolagsordning skall stiftarna ange storleken av bolagets aktiekapital, 2 kap.
4 § 4 st. ABL. Beloppet kan vara fast men stiftarna kan även ange minimi-
och maximibelopp som kapitalet får utgöra. Vill man senare ändra på det
fasta beloppet eller gå utöver de angivna gränserna, måste bolagsordningen
ändras.100

Det belopp en aktie lyder på kallas dess nominella belopp, och även detta
skall anges i förslaget till bolagsordning, 2 kap. 4 § 5 st. ABL. Lagen
innehåller ingen lägsta gräns för en akties nominella belopp. Om aktier ges
ut mot en betalning som motsvarar det nominella beloppet har aktierna getts
ut till parikurs.101

Det normala är att inbetalning av aktiekapitalet sker i pengar. Inbetalning i
pengar på aktier kan fullgöras endast genom insättning på räkning som
stiftaren, eller stiftarna, öppnat för ett sådant ändamål i en bank. Detta är den
enda tillåtna vägen för inbetalning av tillskottskapital i pengar, 2 kap. 12 § 1
st. ABL. Bolaget får inte registreras om stiftaren inte kan visa ett intyg från
bankinstitut som visar att medel motsvarande aktiekapitalet insatts på
särskild räkning i institutet. Vid apportbildning, dvs. inbetalning med annat
än likvida medel, motsvaras detta av ett intyg utfärdat av en auktoriserad
revisor vari denna uttalar sig om apporttillskottet i olika avseenden. 102

                                                                
99 Rodhe s. 36.
100 Rodhe s. 37.
101 Rodhe s. 38.
102 Meyer, Riberdahl, Juridik för kommunala företag med tonvikten lagd på aktiebolaget, s.
63.
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11.2 Aktiekapitalets storlek

Minsta belopp för aktiekapitalet är 100 000 kronor för privata aktiebolag
och 500 000 kronor för publika aktiebolag, 1 kap. 3 § ABL. Inget hindrar
dock bolaget från att ha ett högre aktiekapital.

Vid ett samtal med chefsjuristen Stig Hellmers på Stockholms läns
landsting, SLL, meddelade han att man tittat på sjukhusens omsättning vid
bestämmandet av aktiekapitalet hos de bolagiserade sjukhusen. Landstinget
har vid de tre bolagiseringar som genomfördes under år 2000 tillskjutit
bolagen ett eget kapital motsvarande 10 % av omsättningen. Av detta egna
kapital utgjorde 40 % aktiekapital, 40 % avsattes i en reservfond och 20 %
blev fritt eget kapital. Huddinge sjukhus hade 3,5 miljarder i omsättning
under år 1999 varför det egna kapitalet som sköts till uppgick till 350
miljoner kronor. Landstinget beviljade moderbolaget Landstingshuset i
Stockholm AB ett långfristigt lån för att det skulle kunna tillskjuta pengar
till aktiekapitalet i de tre sjukhusen. 103

11.3 Vinstutdelning

Aktiebolagslagen förutsätter ett vinstsyfte för bolagen, om inget annat sägs i
bolagsordningen. För de kommunala bolagen gäller dock, som tidigare
diskuterats, ett vinstförbud. Stockholms läns landsting har inget krav på
vinst för de bolagiserade sjukhusen. Däremot har man satt ett
avkastningskrav på 10 % av det egna kapitalet för år 2001. Detta kan då ses
som skälig ränta på det från landstinget satsade kapitalet.104 Detta torde inte
stå i strid med varken vinstförbudet eller självkostnadsprincipen då
avkastningskravet inte är så högt att det skulle vara högre än vad en ordinär
penningplacering skulle kunna generera.

11.4 Förmögenhetsskyddet

11.4.1 Återbetalning till aktieägarna

Vad gäller olika former av återbetalning till aktieägarna uppställer lagen
inledningsvis i 12 kap. 1 § ABL, ett förbud mot utbetalning till aktieägarna i
annan form än vad den medger som vinstutdelning, utbetalning vid
nedsättning av det bundna kapitalet och utskiftning vid bolagets likvidation.
Kring dessa institut bygger lagen därefter upp skyddsregler med syfte att
motverka att aktiekapitalet förbrukas i en oacceptabel omfattning.
Regelsystemet är i ett kommunalt sammanhang inte särskilt aktuellt om man
undantar försök att genom förtäckt vinstutdelning tillförsäkra sig avkastning
                                                                
103 Intervju med Stig Hellmers 2001-03-14.
104 Intervju med Stig Hellmers 2001-03-14.
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från framgångsrika kommunala bolag utan att denna först beskattas i
bolaget. I bolag av dessa slag träds dock aldrig borgenärsintressena för nära
varför ovan nämnda problem får ett begränsat intresse.105

Sammanfattningsvis kan sägas gälla att varje form av olovlig utbetalning till
aktieägarna kan återgå till bolaget om borgenärsintressena kräver detta.
Sådana återkrav kan aktualiseras i exempelvis konkurssituationer.

11.4.2 Låneförbudet

Även det så kallade låneförbudet i 12 kap. 7 § ABL utgör ett skydd för
bolagets kapital. Låneförbudet innebär att bolag inte får lämna penninglån
till aktieägare, styrelseledamot, revisor m fl. Kommun och landsting är
uttryckligen undantagna från bestämmelserna som därför kan förbigås i
detta sammanhang, 12 kap. 7 § 2 st. 1p. ABL. Det finns enligt lagstiftaren
starka skäl för att ett landsting skall kunna tillgodose ett tillfälligt behov av
likvida medel genom lån från kommunägda bolag. Enligt propositionen
torde lån till kommun och landsting, regelmässigt vara av den art, att det
inte i något avseende kan anses strida mot grunderna för låneförbudet,
någon risk för exempelvis skatteflykt föreligger inte heller.106 De undantag
från låneförbud som medges vid koncernförhållanden och för s.k.
kommersiella lån kan inte åberopas av kommunerna och landstingen. 107 För
Stockholms läns landsting skulle detta därför innebära att lån kan tas upp
hos de bolagiserade sjukhusen.

11.4.3 Förlustbringande verksamhet

Sjukhusen i Stockholms läns landsting har under ett antal år gått med stora
budgetunderskott. Reglerna om kapitalskyddet blir därför extra intressanta i
bolag med förlustbringande verksamhet. Aktiebolagslagen stadgar att
verksamheten måste läggas ned innan aktiekapitalet förbrukas helt. Reglerna
om tvångslikvidation finns i 13 kap. 2 § ABL. Så snart det finns skäl att anta
att bolagets aktiekapital förbrukats till hälften skall styrelsen upprätta en
särskild balansräkning, en kontrollbalansräkning. I denna balansräkning
tillämpas inte helt ABL:s vanliga redovisningsregler utan styrelsen har rätt
att upplösa dolda reserver. Balansräkningen skall granskas av bolagets
revisorer. Visar balansräkningen att det egna kapitalet understiger hälften av
aktiekapitalet skall styrelsen snarast hänskjuta frågan om bolagets
likvidation till bolagsstämman.

Har bolagsstämman inte inom åtta månader från hänskjutandet godkänt en
av revisorerna granskad balansräkning som visar att det egna kapitalet minst
uppgår till aktiekapitalet skall styrelsen, om bolagsstämman inte beslutar om
det, hos domstol ansöka om att bolaget försätts i likvidation. 108

                                                                
105 Meyer, Riberdahl s. 64.
106 Prop. 1975:103 s. 494.
107 Kedner, Roos, Aktiebolagslagen, del 2 med kommentarer s. 130.
108 Kedner, Roos, del 2 s. 158 ff.
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För att sätta kraft bakom orden lägger lagen ett personligt betalningsansvar
på styrelseledamöterna för de av bolagets förbindelser som ingåtts efter de
tidpunkter då styrelsen haft skyldighet att agera men ej gjort detta.
Detsamma gäller annan – VD eller ombud – som med kännedom om
förhållandena vidtar rättshandlingar för bolagets räkning. Även aktieägare
kan ådra sig ansvar om denne, när likvidationsplikt föreligger, deltar i beslut
om att fortsätta bolagets verksamhet.109 Landstinget skulle därför, i egenskap
av ensam aktieägare, kunna bli skadeståndsskyldig om man fattar beslut om
att låta ett likvidationspliktigt sjukhusbolag fortsätta sin verksamhet utan att
vidta några åtgärder för att försöka återställa det egna kapitalet.

I kommunala bolag är det inte ovanligt att likvidationsförhållanden råder
utan att styrelsen vidtar de åtgärder som ankommer på dem. Denna tröghet
kan kanske ha sin förklaring i en fast förvissning om att
aktieägaren/kommunen eller landstinget ändå alltid räddar situationen med
kapitaltillskott. I bolag där förluster med nödvändighet följer av
verksamheten, måste bolaget kunna hänvisa till utfästelser att kontinuerligt
täcka underskott från aktieägarna för att undvika likvidationstvånget.110

11.4.4 Aktieägartillskott och nedsättning av aktiekapitalet

Uppkommer en likvidationssituation på grund av att det egna kapitalet gått
förlorat kan bristen elimineras med aktieägartillskott, dvs. en påfyllning av
aktiebolagets egna kapital. Om verksamheten skall fortsätta är detta
egentligen det enda alternativet vid sidan av nedsättning av aktiekapitalet
om bolaget inte bedöms av egen kraft kunna fylla kapitalbristen inom
uppställd tidsfrist. Tillskottet sker antingen utan reservationer eller i form av
villkorligt tillskott. Ett aktieägartillskott ger inte upphov till någon skuld för
bolaget utan det ”försvinner” in i bolaget och ökar dess nettobehållning.111

Likvidationstillståndet kan också hävas genom nedsättning av aktiekapitalet.
Förfaringssättet beskrivs i 6 kap. ABL. Genom nedsättningen elimineras
redovisad förlust.

Om bolagsordningen ger en lägsta och en högsta gräns för aktiekapitalet,
kan detta sättas ned utan ändring av bolagsordningen, under förutsättning att
nedsättningen inte går under den lägsta gränsen. Vill man gå längre måste
bolagsordningen ändras innan nedsättning kan ske. Skulle bolagsordningen
ange ett fast belopp för aktiekapitalet måste den alltid ändras för att en
nedsättning skall kunna ske.112 Nedsättning till lägre belopp än 100 000
kronor i privata aktiebolag och 500 000 kronor i publika aktiebolag kommer
aldrig i fråga, se 1 kap. 3 § 2 st. ABL.

                                                                
109 Kedner, Roos, del 2 s. 164 f.
110 Meyer, Riberdahl s. 65 f.
111 Rodhe s. 73 ff.
112 Rodhe s. 91.
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11.5 Koncernförhållanden

Koncernförhållanden regleras i 1 kap. 5 § ABL. Där stadgas att om ett
aktiebolag äger så många aktier eller andelar i en svensk eller utländsk
juridisk person att det har mer än hälften av rösterna för samtliga aktier eller
andelar, är aktiebolaget moderbolag och den juridiska personen
dotterföretag. En typisk koncern består av ett överordnat aktiebolag
(moderbolaget) samt ett större eller mindre antal underordnade aktiebolag
(dotterbolag) som behärskas av moderbolaget, främst genom moderbolagets
aktieinnehav i dotterbolagen. 113

De aktiebolagsrättsliga konsekvenserna av ett koncernförhållande ligger till
stor del inom området men koncernförhållandet kan även ha skatterättsliga
verkningar. För detta krävs bland annat att moderbolaget äger mer än nio
tiondelar av aktierna i dotterbolaget och således har rätt att genomföra
fusion med dotterbolaget. De skatterättsliga förmånerna innebär rätt att utan
skattekonsekvenser överföra koncernbidrag mellan företagen i koncernen.
Resultatutjämning kan således åstadkommas.114

I Stockholms läns landsting är de bolagiserade sjukhusen en del av en
koncern där Landstingshuset i Stockholm AB är moderbolag och där
Stockholms läns landsting äger alla aktier.

Från kommunaldemokratisk synpunkt vållar koncernbildningar vissa
problem. Kommunens eller landstingets inflytande över dotterbolaget
kommer att utövas i förmedlad form över moderbolaget och avståndet
mellan landstingets beslutande organ, och dotterbolaget (sjukhuset) blir
stort. Riktmärket bör därför, enligt Meyer och Riberdahl, vara att
landstingets bolag och stiftelser inte tillåts bilda eller förvärva dotterbolag
utan att landstinget genom avtal eller direktiv skaffar sig insyn och kontroll
over detta i en utsträckning som ungefärligen motsvarar den landstinget
utövar över det direktägda bolaget.115

                                                                
113 Kedner, Roos, Aktiebolagslagen, del 1 med kommentarer s. 27.
114 Meyer, Riberdahl s. 69.
115 Meyer, Riberdahl s. 70.



45

12 Offentlighet och sekretess

Frågan om offentlighet och sekretess hos de kommunala bolagen har
tilldragit sig ett mycket stort intresse när frågan om en lagreglering har
övervägts. Gränserna för offentligheten i de kommunala bolagen vidgades
och klargjordes genom lagstiftning som trädde i kraft den 1 januari 1995116

(SFS 1993:1295).

Allmänna handlingars offentlighet regleras i 2 kap.
tryckfrihetsförordningen, TF. I sekretesslagen, SekrL (SFS 1980:100) finns
regler om tystnadsplikt i det allmännas verksamhet och förbud att lämna ut
allmänna handlingar.

Efter den ovan angivna lagändringen gäller numera, enligt en bestämmelse i
1 kap. 9 § SekrL, att vad som föreskrivs i TF om rätt att ta del av handlingar
hos myndighet också gäller aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska
föreningar och stiftelser i vilka kommuner, landsting eller
kommunalförbund har ett rättsligt bestämmande inflytande, själva eller
gemensamt eller också med eller genom en eller flera sådana juridiska
personer.

I SekrL (1 kap. 9 § 2 st.) finns en definition av begreppet ”rättsligt
bestämmande inflytande”. I korthet innebär det följande vad gäller
aktiebolag.

Kommuner och landsting anses ha ett rättsligt bestämmande inflytande i ett
aktiebolag, om de ensamma eller tillsammans äger aktier med mer än
hälften av samtliga röster i bolaget eller annars förfogar över så många
röster i detta. Ett sådant inflytande kan också föreligga om de har rätt att
utse eller avsätta mer än hälften av ledamöterna i styrelsen för
aktiebolaget.117

12.1 Sekretess inom hälso- och sjukvården

12.1.1 Offentlighetsprincipen

Genom bestämmelser i 1 kap. 9 § SekrL gäller offentlighetsprincipen, som
tidigare sagts, i fråga om allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar
enligt tryckfrihetsförordningen hos företag där kommun eller landsting har
ett rättsligt bestämmande inflytande. Sekretesslagen gäller också i företagets
verksamhet och företaget jämställs med myndighet vid tillämpning av lagen.
Fortsättningsvis kommer benämningen ”1:9-företag” att användas för

                                                                
116 Prop. 1993/94:48.
117 Prop. 1993/94:48 s. 16 ff.
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sådana företag. För dessa gäller att

♦ tryckfrihetsförordningens regler om handlingsoffentlighet skall tillämpas
♦ företagen skall hantera sina handlingar under myndighetsansvar och

sekretesslagens bestämmelser om utlämnande av handlingar skall följas
♦ företagets beslut att inte lämna ut handlingar kan överklagas till

kammarrätt
♦ den del av verksamheten som gäller företagets handlingar står under

tillsyn av justitieombudsmannen, JO och justitiekanslern, JK
♦ arkivlagen (SFS 1990:782) skall tillämpas118

12.1.2 Allmänna handlingar i bolagiserad verksamhet

Vid överförandet av verksamhet från förvaltningsform till verksamhet i
privaträttslig regi, d v s, både i privat regi och i kommunalt företag finns
möjlighet att låta förvara allmänna handlingar hos företaget efter beslut av
landstinget, enligt lagen om överlämnande av allmänna handlingar till andra
organ än myndigheter för förvaring, förvaringslagen (SFS 1994:1383). För
tillämpning förutsätts enligt förarbetena att119

1. Det skall röra sig om en överföring av en verksamhet. Den kommunala
myndigheten skall läggas ned eller i vart fall upphöra med viss
verksamhet.120 Här avses inte de situationer då exempelvis kommunen/
landstinget låter enskilda entreprenörer på uppdrag bedriva viss
verksamhet, som kommunen/ landstinget fortfarande har huvudansvaret
för.

2. Vidare fordras att bolaget skall bedriva den verksamhet som
myndigheten gjorde. Det skall således föreligga identitet mellan den
verksamhet som myndigheten bedrev och den som bolaget skall bedriva.

3. En ytterligare förutsättning för överlämnande av allmänna handlingar till
ett privat vårdföretag är att bolaget behöver handlingarna för att kunna
bedriva sin verksamhet.

Dessa krav uppfylls i Huddinge sjukhus AB, St Eriks ögonsjukhus AB och
Danderyds sjukhus AB och därför beslutades i samband med besluten om
bolagisering, att de allmänna handlingar som förvarades hos sjukhusen och
som bolagen behövde ha för tillgång till för att kunna bedriva verksamheten,
skulle få överlämnas till bolagen och förvaras där under tre år.121

Har ett kommunalt bolag tagit emot allmänna handlingar från
kommunen/landstinget för förvaring gäller arkivlagen för företagets vård av
dessa handlingar, 4 § förvaringslagen och 1 § arkivlagen. Det kommunala
bolaget är enligt 5 § förvaringslagen skyldigt att se till att handlingarna lätt

                                                                
118 Hellmers s. 9.
119 Prop. 1993/94:113 s. 29.
120 Prop. 1993/94:113 s. 40.
121 Stockholms läns landstings fullmäktiges protokoll 2000-03-27, §§ 102 och 103.
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kan särskiljas från andra handlingar hos bolaget. Hos det kommunala
företaget kan det således förekomma två olika kategorier handlingar, dels
allmänna handlingar, vilka finns i bolaget med stöd av förvaringslagen.
Sådana handlingar har övertagits från landstinget vid bolagsbildningen. Dels
bolagets egna handlingar, vilka är att anse som allmänna med stöd av 1 kap.
9 § SekrL. Företaget har under myndighetsansvar att pröva frågor om
utlämnande av överlämnade handlingar enligt 2 kap. 17 § TF och 1 kap. 8 §
SekrL. Bolagets beslut kan överklagas till kammarrätten.

Lite annorlunda blir fallet om landstinget skulle avyttra (privatisera) ett 1:9-
företag. Vid en förändring av ägarstrukturen i ett sådant bolag, som innebär
att bolaget faller utanför regleringen i sekretesslagen, skall de handlingar
som bolaget upprättar framöver eller som inkommer till bolaget inte
jämställas med allmänna handlingar utan är helt privata. De handlingar som
fanns hos företaget förlorar dock inte vid privatiseringen sin status som
jämställda med allmänna handlingar.122 Genom en bestämmelse i 1 kap. 9 §
3 st. SekrL har kommun eller landsting givits möjlighet att medge, att
handlingar som skall anses allmänna men övergångsvis behövs i
verksamheten under viss tid, får förvaras hos företaget under
myndighetsansvar.

Det nu privata bolaget bibehåller alltså sin status av 1:9-företag i fråga om
verksamheten avseende de förvarade handlingarna som alltjämt blir att anse
som allmänna.

12.1.3 Sekretess- och patientjournalfrågor vid bolagisering
och avyttring av 1:9-företag

För privata vårdgivare finns regler om tystnadsplikt i 2 kap. 8-11 §§ lagen
om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område, LYHS (SFS
119:531). En fråga som inställer sig är hur dessa regler förhåller sig till
tystnadsplikten enligt sekretesslagen när det gäller 1:9-företag som bedriver
sjukvård.

I de fall tystnadspliktsregler finns i annan lagstiftning än sekretesslagen och
det i dessa regler anges att ”För det allmännas verksamhet gäller
bestämmelserna i sekretesslagen (1980:100)”, sätts genom hänvisningen alla
andra tystnadspliktsregler ur spel och ersätts med SekrL regler.123 I 2 kap. 8-
11 §§ LYHS finns, för det allmännas verksamhet, den ovan nämnda
hänvisningen till SekrL. SekrL regler får därmed anses tillämpliga för
landstingets 1:9-företag som bedriver sjukvård.

När det gäller sekretessen för de allmänna handlingar, som vid bolagisering
överlämnas från den förvaltningsdrivna verksamheten till bolaget, har i 13
kap. 4 § SekrL införts en regel om överföring av sekretess. Härigenom
                                                                
122 Hellmers s. 10.
123 Hellmers s. 11.
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kommer den sekretess som gällde hos den myndighet, från vilken det
allmänna handlingarna härrör, automatiskt att gälla hos det företag som
förvarar handlingarna för viss tid enligt förvaringslagen.124

Vid en eventuell övergång från 1:9-företag till privat drift genom förändring
av ägarstrukturen kommer tystnadsplikten, som nämnts ovan, att
fortsättningsvis regleras i LYHS. Uppgifter om t.ex. en patient som tidigare
behandlats på S:t Görans sjukhus i landstingets ägo och fortfarande
behandlas där efter bolagiseringen skall således hanteras enligt olika
sekretess- och tystnadspliktsregler beroende på om de hänförs till tiden före
eller efter övergången. 125

Journalhandlingar, som efter medgivande av landstinget får förvaras hos den
nye ägare, förlorar inte sin status som allmänna handlingar. Sekretesslagen
gäller för dessa handlingar precis som tidigare och företaget hanterar dem
under myndighetsansvar. Det är således samma juridiska person som
oberoende av ägarskiftet har kvar sin myndighetsstatus avseende
handlingarna. Det är med andra ord inte fråga om att överlämna
sekretesskyddade handlingar från ett organ till ett annat, varför det enligt
den juridiska enheten på Stockholms läns landsting inte fordras något
samtycke av patienterna.126

                                                                
124 Prop. 1993/94:113 s. 46.
125 Hellmers s. 11.
126 Hellmers s. 12.
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13 Privat vård parallellt med
offentlig vård i bolag?

En relevant fråga i diskussionen om en eventuell bolagisering av sjukhus, är
om bolagiserade enheter vid sidan av den offentligt finansierade vården kan
bredda intäktsunderlaget genom att sälja privat vård till exempelvis
försäkringsbolag.

När det gäller bolagiserade sjukhus i landstingets ägo gäller först och främst
att bolagisering i sig inte medför någon förändring i fråga om
verksamhetens övergripande innehåll och villkoren för den. För landstingets
hälso- och sjukvård, om än i privaträttslig form, gäller hälso- och
sjukvårdslagens regler och i övrigt kommunallagens kompetensbegränsande
principer. Landstingets ansvar enligt HSL innefattar, förutom de
övergripande målen en god hälsa och en vård på lika villkor för hela
befolkningen och de allmänna kvalitets- och tillgänglighetskraven m.m.,
också en skyldighet att erbjuda en god hälso- och sjukvård åt dem som är
bosatta inom landstinget. Vårdavgifter får tas ut enligt grunder som
landstinget bestämmer och alla som är bosatta inom landstinget skall
behandlas lika i avgiftshänseende 3 och 7 §§ HSL. 127

Självkostnadsprincipen och likställighetsprincipen i KL innebär
begränsningar i fråga om avgifternas storlek och deras fördelning mellan
patienterna. Detta anses innebära att den vård som landstinget är skyldig att
tillhandahålla skall vara tillgänglig för alla på lika villkor och detta bör
därför gälla även för landstingsägda sjukhusbolag. Landstingets ansvar att
tillhandahålla sjukvård utgör emellertid inget hinder för andra att bedriva
hälso- och sjukvård, 3 § HSL. 128 En privat vårdgivare som landstinget har
avtal med om utförandet av den vård som landstinget svarar för, kan därför
driva privat vård vid sidan om den offentliga vård som landstinget köper.
Om detta sedan är önskvärt är en politisk eller ideologisk fråga som inte kan
besvaras här.

Om den ovan nämnda privata vården sker i ett av landstinget ägt sjukhus
och med utnyttjande av landstingets utrustning och lokaler torde en
förutsättning vara att landstinget får ersättning för detta på marknadsmässiga
villkor.

Frågan är då om HSL och KL lägger hinder i vägen för landstinget att själv
utnyttja ett eventuellt produktionsöverskott och sälja privat finansierad
sjukvård till exempelvis försäkringsbolag eller företag för deras anställda.
Till utländska patienter kan detta ske på affärsmässig grund enligt lagen om
kommunal tjänsteexport (SFS 1986:753).

                                                                
127 Sahlin s. 101f.
128 Hellmers s. 20.
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Under förutsättning att landstinget uppfyllt HSL:s krav att med tillgängliga
medel tillhandahålla en hälso- och sjukvård åt medlemmarna i landstinget,
kan det kanske ses som god ekonomisk hushållning i enlighet med 8 kap. 1
§ KL att använda ”ledig” produktionskapacitet och sälja vård på den privata
marknaden. Om ett privatfinansierat system (finansierat exempelvis av
försäkringsbolag eller andra privata bolag) som drivs vid sidan av den
offentligt finansierade, skulle komma att karakteriseras som kommunal
affärsverksamhet, torde dess förenlighet med KL kunna stödjas på
bestämmelse i 2 kap. 7 § KL. En förutsättning torde dock vara att
verksamheten drivs utan vinstsyfte och den har till ändamål att
tillhandahålla allmännyttiga tjänster, som i övrigt faller inom landstingets
kompetens.

Enligt min mening torde privatvård (i betydelsen vård av patienter vilkas
vård bekostas av annan än landstinget) i ett landstingsägt sjukhusbolag
kunna tillåtas endast om det finns ledig produktionskapacitet. Patienter som
får sin vård betald genom exempelvis försäkringsgivare eller arbetsgivare
skall således inte kunna tränga ut patienter, vilkas vård landstinget betalar
för, eller ges förtur till vård, om det inte finns saklig grund för detta (t.ex. i
av landstinget antagna prioriteringsregler). Tillspetsat skulle man kunna
uttrycka det så, att den sista landstingspatienten på väntelista skall vara
mottagen innan bolaget får bereda plats åt någon annan, med undantag för
det som nämns i 4 § HSL. I denna paragraf stadgas att landsting får erbjuda
vård till den som är bosatt i ett annat landsting, om landstingen kommer
överens om det. I övrigt gäller att landstinget skall erbjuda vård till någon
som vistas inom landstinget men inte är bosatt där om vården behövs
omedelbart.

Rättsläget måste dock bedömas som mycket oklart samtidigt som det är
svårt att se att det skulle finnas några lagliga hinder för landstinget att vid
sidan om den offentliga vården administrera ett parallellt privatfinansierat
och självkostnadsbaserat system under angivna förutsättningar antingen i
förvaltningsform eller i bolagsform.

Alternativet skulle kunna vara att låta privata vårdgivare utföra den av
landstinget beställda sjukhusvården inom landstingsägda sjukhus varvid
landstinget samtidigt hyr ut ”lediga” lokaler och utrustning på
marknadsmässiga villkor för entreprenörers privatfinansierade verksamhet.

I dagsläget tycks inte privata sjukvårdsförsäkringar vara en så vanlig
företeelse att det skulle innebära en stor och lönsam marknad för de
bolagiserade sjukhusen men utvecklingen skulle mycket väl kunna gå mot
en alltmer privat finansierad sjukvård och därmed kan en diskussion om
dess laglighet aktualiseras. I dagspressen har redan förts stundom heta
diskussioner angående Karolinska sjukhusets planer på att låta ett
försäkringsbolag köpa vård i de fall ett produktionsöverskott skulle uppstå.

Viktiga frågor att ställa i diskussionen är när överskottsproduktion skall
anses ha uppstått, hur den skall mätas och om överskottsproduktionen måste
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innefatta även eventuell eftervård. Innefattas även eftervård torde det krävas
att flera enheter har överproduktion samtidigt.

En fråga som också aktualiseras är hur strikt man skall hålla på
vinstförbudet i 2 kap. 7 § KL. Här finns ju utmärkta möjligheter för de
bolagiserade sjukhusen att ta bra betalt för den vård man utför. Så länge
eventuella vinster i denna verksamhet kompenseras med förluster inom
andra verksamheter och sjukhuset därmed i stort inte går med vinst, skulle
det kunna accepteras. Svårare blir det om sjukhuset i övrigt inte gör några
förluster och därmed kommer att gå med vinst.

Av mer ideologisk karaktär är frågan om den privata vården skall betala för
den offentliga. Blir privata sjukförsäkringar allt vanligare måste även en
diskussion föras om vad den offentliga vården skall innehålla och vad som
skall täckas av försäkringar.
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14 Avslutande kommentarer

Landstinget har en vidsträckt möjlighet att bolagisera sin verksamhet. Det
viktiga är att  verksamheten faller inom den kommunala kompetensen som
innebär att en kommun eller ett landsting själv får ha hand om sådana
angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens eller
landstingets område eller dess medlemmar och som inte skall handhas
enbart av staten en annan kommun, ett annat landsting eller någon annan.
Den verksamhet som bolagiseras måste drivas utan vinstsyfte. Dock kan en
skälig avkastning på investerat kapital godtas.

En bolagisering av sjukhus torde inte strida mot hälso- och sjukvårdslagen
så länge bolaget utför de uppgifter som landstinget ansvarar för. Det
övergripande ansvaret måste dock ligga kvar på landstinget. Genom att
landstinget är ensam ägare till bolagen har landstingsfullmäktige fortfarande
ett avgörande inflytande över verksamheten.

 Att bolagisera en kommunal eller landstingsdriven verksamhet innebär inga
större förändringar organisatoriskt sett. Aktiebolaget måste anpassas efter
kommunallagen och även ibland specialregleringar, och dessa är lite mer
långtgående än aktiebolagslagens regler. Det kommunala aktiebolaget får
därför mer karaktär av förvaltning än andra aktiebolag. Exempelvis
tillämpas offentlighetsprincipen på dessa bolag och kommunen eller
landstinget har försäkrat sig om inflytande genom de speciella reglerna som
finns och som ger fullmäktige rätt att utse samtliga styrelseledamöter och
minst en revisor i kommunala bolag. Genom bestämmelsen i 3 kap. 17 § KL
skall dessutom fullmäktige garanteras en yttranderätt innan beslut av
principiell beskaffenhet eller annars större vikt fattas.

Kommunala bolag omfattas inte av låneförbudet i 12 kap. 7 § ABL där
stadgas att aktiebolag inte får ge penninglån till den som äger aktier eller är
styrelseledamot eller verkställande direktör. Inte heller kan en egentlig
vinstutdelning komma i fråga i de kommunala bolagen på grund av
vinstförbudet. Dock anses ett krav på skälig avkastning på satsat kapital
vara godtagbart enligt självkostnadsprincipen.

Då kommunallagen anpassats till att även delvis omfatta de kommunala
bolagen kan landstinget behålla mycket av sitt inflytande även efter en
bolagisering. Det är därför upp till landstinget hur mycket ansvar man vill
överlåta till det nya bolaget. Består bolagets styrelse även efter
bolagiseringen främst av personer som är tillsatta på partipolitisk grund har
landstinget kanske större möjlighet till detaljstyrning än om styrelsen består
av personer som valts på andra grunder och därmed kan stå mer
självständiga gentemot landstinget.

Det tycks mig som om landstingets styrelse har ett annat syfte med en
bolagisering än de enskilda sjukhusen. De enskilda sjukhusen
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(sjukhusledningen) vill att en bolagisering skall leda till tydligare
rollfördelning och kortare och tydligare beslutsvägar. Ett viktigt syfte tycks
också vara att sjukhusen anser att de inte får betalt för det de utför, att det
varken är en korrekt prissättning av de tjänster som utförs eller att de får
betalt för all den vård som de verkligen utför. Beställarna å sin sida tycks ha
som främsta syfte att effektivisera verksamheterna och minska kostnaderna
för vården. Detta tycks vara syften som är svåra att förena. En korrekt
prissättning enligt sjukhusen skulle alltså innebära högre kostnader för
landstinget.

Vad är effektivitet och effektiv vård? Har landstinget och sjukhusens
ledning samma syn på vad som är effektiv vård så behöver de ovan nämnda
inte innebära ett problem. Det är dock diffusa begrepp som kräver klara
definitioner så att landsting och sjukhus kan avgöra om de olika motiven för
bolagiseringen kan förenas.

Om de enskilda bolagiserade sjukhusen är organiserade i en koncern, som i
Stockholms läns landsting, kan man frångå förbudet i KL om att kommunal
verksamhet inte får gå med vinst genom att inte låta koncernen i stort gå
med vinst utan endast de enskilda sjukhusbolagen. På så sätt kan enskilda
sjukhus, exempelvis Danderyds sjukhus gå med vinst och genom
koncernbidrag låta detta komma förlusttyngda sjukhus till del? Styrningen i
en koncern utformas normalt genom moderbolaget och det är genom detta
som landstinget utövar sin styrning. Det är därför viktigt att landstinget på
något sätt genom avtal eller föreskrifter tillförsäkrar sig ett inflytande i
dotterbolagen. Detta tycks vara viktigt för att bolagen skall kunna tillåtas
enligt HSL. Hur skall landstinget annars kunna planera hälso- och
sjukvården och utöva ledningen av den om de bolagiserade sjukhusen är
underställda ett annat organ?

En bolagisering av kommunal verksamhet skulle eventuellt kunna avhjälpa
sådana effektivitetshinder i verksamheten som orsakas av statlig reglering
genom författningar och tillsynsmyndigheters föreskrifter. Detsamma kan
för övrigt gälla kommunens eller landstingets egen organisation och
regelverk. En bolagisering skulle även kunna leda till en tydligare
rollfördelning hos ledningen i de bolagiserade sjukhusen. Ett av motiven för
att sjukhusens ledningar att bolagisera verksamheten är just att man tror att
verksamheten blir mer effektiv om den drivs i bolagsform. Ledningen av
sjukhuset får ett större ansvar men även ett större rörelseutrymme.

Det verkar dock vara så att en bolagisering inte är en universallösning för att
komma till rätta med de problem som landstingen står inför. En viktig del i
bolagiseringsprocessen tror jag är den ledning och styrelse man får i det nya
bolaget. De personliga egenskaperna hos de som leder bolaget skall inte
underskattas. Det är den nya ledningen som skall förankra idén om ett
sjukhusbolag hos de anställda och det är de som i slutänden skall se till att
rollfördelningen blir tydligare och att beslutsvägarna blir kortare.
Aktiebolagslagen ger ramarna och förutsättningarna för den nya
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organisationen men det är ändå  upp till varje sjukhus och till landstinget att
skapa sin egen organisation som passar för just det egna sjukhuset.

De bolagiseringar som har genomförts på elmarknaden och exempelvis
inom turistnäringen kan inte jämföras med en bolagisering av sjukvård. HSL
gör det svårt att konkurrera om vård då lagen ställer upp krav på
jämställdhet och att de som behöver vården mest skall få den först. Hur skall
man mäta och prissätta vård och vårdkvalitet?

Under arbetet med uppsatsen har jag haft svårigheter att hitta material om
just denna typ av bolagisering. Det kan vara för tidigt att dra långtgående
slutsatser av de tre sjukhus som bolagiserades i Stockholms läns landsting
under år 2000 men St Görans sjukhus var under ett antal år ett landstingsägt
sjukhus innan det såldes till Capio. Inte någonstans i beslutsunderlagen från
landstinget har jag hittat några hänvisningar till erfarenheter och slutsatser
som kan dras av bolagiseringen av St Görans sjukhus. Innan ytterligare
beslut om bolagisering fattas tycker jag därför att landstinget skall försöka
sammanställa de erfarenheter man fått av de bolagiseringar som genomförts.
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