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KS2014/550

§ 181 Koncerngemensamma tjänster

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att

1. Fastställa omfattningen av och nivån på koncerngemensamma tjänster 
från och med 1 januari 2015 i enlighet med förslaget. 

2. Kostnaderna skall utgöras av självkostnad beräknad i enlighet med 
kommunens modell.

3. 10 procent av kostnaderna skall bekostas av SSAB, medan övriga 90 
procent fördelas på bolagen. 

4. Fördelningen av kostnaderna mellan bolagen ska utgöras av respektive 
bolags eller bolagskoncerns fastställda omsättning under föregående år. 
Omsättningen skall vid beräkningstillfället innefatta eventuellt årligt 
uppdrag, exklusive de investeringar som görs på uppdrag av kommunen.

Sammanfattning av ärendet
Inom kommunkoncernen finns ett antal, i kommunen centralt placerade 
tjänster, som skall omfatta och gagna såväl kommunen som de 
kommunalt ägda bolagen. 

För år 2014 har 2,6 mkr fakturerats bolagen för deras del av de 
koncerngemensamma tjänsterna.

Inför år 2015 behöver en revidering av innehåll och kostnadsfördelning 
ske eftersom det för det första saknas ett aktuellt beslut avseende den 
totala kostnaden som faktureras bolagen. För det andra är det länge sedan 
en fullständig bild av tjänsterna redovisades varför en inventering och 
justering av nuvarande nivåer har aktualiserats. 

Med de i ärendet redovisade koncerngemensamma tjänsterna och den 
beräknade volymen uppgår kostnaderna uppgå till 4,0 mkr. I beloppet 
ingår då dels nya tjänster och dels kostnader som tidigare fakturerats 
separat till respektive bolag. 

Kostnaderna faktureras Sandviken Stadshus AB (SSAB) en gång per år, i 
augusti. Av kostnaderna belastar 10 procent SSAB, medan övriga 90 
procent vidarefaktureras till bolagen.
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Fördelningsmodellen till bolagen utgörs av respektive bolags eller 
bolagskoncerns fastställda omsättning under föregående år. Omsättningen 
skall vid beräkningstillfället omfatta det årliga uppdraget, exklusive de 
investeringar som görs på uppdrag av kommunen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Koncerngemensamma tjänster år 2015 2014-10-28, dnr: 
KS2014/550
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-11-12, § 133
Kommunstyrelsen 2014-11-25, § 229

Protokollsutdrag skickas till
Sandvikens kommun, koncernekonomen 
Samtliga bolagsstyrelser inom koncernen

__________


