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1 SAMMANFATTNING 

Kommunernas VA-verksamhet har med åren blivit alltmer komplicerad. 

Kommunerna står inför fortsatt stora åtgärder i sina VA-anläggningar. 

Kundernas förväntningar på leveranssäkerhet och service har ökat, större 

hänsyn tas till miljö och arbetsmiljö. Ett vanligt sätt att möta detta är att flera 

kommuner ordnar sin VA-försörjning i ett gemensamt ägt VA-driftsbolag. 

Kommunstyrelserna i Arboga och Kungsör har gett kommundirektörerna i 

uppdrag att utreda förutsättningarna för att bilda ett gemensamt driftsbolag 

för VA-verksamheterna i Arboga och Kungsör.  

Utredningen som redovisas i detta dokument bedömer att det finns 

sammanfattningsvis goda förutsättningar för bildande av ett gemensamt ägt 

driftsbolag. Ett gemensamt ägt driftsbolag bedöms bidra till minskad 

sårbarhet att klara VA-huvudmannauppdraget, lättare att rekrytera och 

behålla personal, möjlighet för personal att bli mer specialiserad, samt andra 

stordriftsfördelar.   

Utredningen rekommenderar därför att kommunerna går vidare med 

bildande av ett gemensamt ägt VA-driftsbolag. För att bilda ett gemensamt 

VA-bolag krävs beslut av kommunfullmäktige i båda kommunerna. 

Bolagshandlingar behöver tas fram, gemensamma administrativa system 

behöver förberedas, en verksamhetsövergång för personalen och många 

andra frågor behöver förberedas.  

Utredningen föreslår   

- att en politisk styrgrupp tillsätts för att underlätta förankringen med 

politiken när bolagshandlingar etc. tas fram. 

 

- att kommunerna äger 50% var av driftsbolaget via var sitt befintligt 

ägarbolag: Arboga Vatten och Avlopp AB respektive Kungsörs 

Vatten AB.  

 

- att all personal i de två ägarbolagen förs över till driftsbolaget, efter 

att det är bildat.  

 

- att gemensamma lokaler för kontorspersonalen centralt i Arboga 

undersöks.  
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2 BAKGRUND 

Motivet för mellankommunal samverkan är att kommunerna ska kunna utföra 

sina skyldigheter inom VA-försörjningen på ett effektivare sätt och att 

samtidigt minska sårbarheten. VA-verksamheterna står inför ökande 

utmaningar till följd av förändringar i klimatet, ökande miljökrav, mer 

komplicerad och specialiserad verksamhet och att förväntningarna från 

kunderna har ökat. Detta är samma trend som händer inom de allra flesta 

delar av samhället. Företag tenderar att gå samman i större organisationer 

för att effektivisera sin verksamhet och öka sin konkurrenskraft. Ett vanligt 

sätt att hantera dessa utmaningar inom VA-försörjningen har för kommuner i 

Sverige blivit att samarbeta om VA-verksamheten. Gemensamma VA-bolag 

har blivit det vanligaste sättet att organisera samarbetet. 

Köping, Arboga och Kungsör tecknade 2016 en avsiktsförklaring för ett 

fördjupat samarbete mellan kommunerna. En fördjupad samverkan har 

redan genomförts inom flera områden. När det gäller VA-verksamheten togs 

en utredning fram gemensamt av de tre kommunerna år 2018. Utredningen 

rekommenderade de tre kommunerna att gå vidare med bildande av ett 

gemensamt VA-bolag.  

Köpings kommun gjorde dock under samma period en omorganisation av 

kommunens förvaltningsstruktur och det helägda bolaget Västra Mälardalens 

Energi AB:s ledningsstruktur. I samband med det valde Köping att införliva 

VA-verksamheten i VME i stället för att gå med i den mellankommunala 

samverkan som nu utreds av Arboga och Kungsör. 

Kungsörs kommun bildade redan 2016 Kungörs Vatten AB och Arboga 

kommun bildade 2019 Arboga Vatten och Avlopp AB. De båda ägarbolagen 

är därmed redan bildade och förutsättningarna finns nu på plats för det sista 

steget, att bilda ett gemensamt ägt VA-driftsbolag. Det är vad denna 

utredning handlar om.   

  



 

 
 

 
6 | 10331523  • Utreda gemensamt VA-bolag 

3 UPPDRAG 

3.1 ARBOGA KOMMUN. 

Kommunstyrelsen i Arboga kommun beslutade (diarienummer KS 367/2021-

107) att Kommunstyrelseförvaltningen och Arboga Vatten och Avlopp AB får 

i uppdrag att tillsammans med Kungsörs Vatten AB utreda förutsättningarna 

för att bilda ett gemensamt driftbolag för de två kommunerna, samt att i 

uppdraget ingår också att samtala och överlägga med andra kommuner om 

förutsättningar för framtida samarbete.  

Uppdraget skall redovisas till Arbogas kommunstyrelse i början av 2022, 

med inriktning att det gemensamma VA-bolaget är i drift från och med 1 

januari 2023. 

 

3.2 KUNGSÖRS KOMMUN 

Kommunstyrelsen i Kungsörs kommun uppdrog (diarienummer KS 

2021/421) i sin tur åt kommunstyrelsen och Kungsörs Vatten AB att 

tillsammans med Arboga Vatten och Avlopp AB utreda förutsättningarna för 

att bilda ett gemensamt driftsbolag för de två kommunerna.  

I uppdraget att bilda ett gemensamt driftsbolag mellan Arboga och Kungsör 

ingår också att samtala och överlägga med Köpings kommun om 

förutsättningarna för framtida samarbete.  

Uppdraget skall redovisas till Kungsörs kommunstyrelse under första 

kvartalet 2022, med inriktning att det gemensamma VA-bolaget är i drift från 

och med 1 januari 2023. 
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4 UTREDNING 

4.1 GENOMFÖRANDE AV UTREDNING 

Denna utredning kan ses som en fortsättning av den utredningen som 

gjordes 2018. 

Utredningen har genomförts av en projektgrupp med deltagare från Arboga 

Vatten och Avlopp AB, Kungsörs Vatten AB, Arboga kommun, Kungsörs 

kommun samt samarbetsbolaget VMKT. 

För hantering av juridiska frågor kring bolagsbildning har avstämning gjorts 

med advokatfirman Fagersand, med lång erfarenhet från bildande av 

kommunala bolag.  

För projektledning och rapportskrivning har det konsultföretaget WSP 

anlitats.  

4.2 UTREDNINGENS TIDSPERSPEKTIV 

Utredningsuppdraget har tidsperspektivet från år 2016, då Kungsör bildade 

Kungsörs Vatten AB, fram till år 2024 då ett nytt gemensamt VA-bolag 

bedöms kunna vara fullt operativt.  

 
Figur 1: Illustration av möjlig tidsresa för bildande och uppstart av gemensamt VA-

driftsbolag. 

4.3 AVSTÄMNING MED ANDRA KOMMUNER 

I stort sett samtidigt som Köping, Arboga och Kungsör blev färdiga med en 

utredning om ett möjlig gemensamt VA-bolag mellan alla tre kommuner, 

valde Köping att införliva sin VA-verksamhet i energibolaget VME. Detta i 

samband med en översyn av kommunens samlade förvaltnings- och 

bolagsstruktur. 

Arboga och Kungsör har redan idag enklare former av samarbete med 

Köping och andra kommuner inom VA-frågor. Detta kommer kunna fortsätta 

även efter bildandet av VA-driftsbolaget mellan Arboga och Kungsör.  
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5 VARFÖR GEMENSAMT 
DRIFTSBOLAG? 

 

Figur 2: Vägval. Bilda gemensamt VA-driftsbolag eller inte? 

 

5.1 NULÄGE 

När en verksamhet är mycket liten och sårbar, i förhållande till uppgiften man 

har att lösa, blir riskerna och sårbarheten större. Det blir också svårt att få 

verksamheten effektiv.  

Det kan exempelvis bero på svårighet att upprätthålla kompetensen över tid 

när en medarbetare slutar. Detta eftersom det endast är ett fåtal 

medarbetare inom berörd verksamhet. Sett över tid kan det exempelvis leda 

till svårighet att hålla en effektiv drift på ett reningsverk, vilket kan ge såväl 

ökade driftskostnader, som ökade utsläpp till miljön. 

Projektgruppens bedömning är att både Arboga och Kungsörs nuvarande 

organisationer är så små att det finns en överhängande risk för 

”småskalighetsförluster” i båda organisationerna..  

5.2 FRAMTIDEN 

Så hur kan mindre kommuner organisera sin VA-verksamhet för att klara att 

utföra VA-huvudmannaskapet på ett robust och effektivt sätt? 

Ett allt vanligare svar på det har blivit att flera kommuner bildar ett 

gemensamt ägt driftsbolag som sköter VA-verksamheten åt flera kommuner. 

På det sättet kan man kraftsamla och dela på resurserna. Det gör att man får 

mindre sårbarhet, bättre möjlighet till specialisering och därmed effektivare 

verksamhet. En medarbetare som är särskilt duktig inom ett område kan 

vara behjälplig med sin kompetens för båda kommunerna. 

Själva bildandet av ett gemensamt driftsbolag kräver en insats för att sedan 

under lång tid få ut fördelarna. Det kan liknas vid en investering som görs i 

en verksamhet.  

Projektgruppens bedömning är att det är tydligt bättre för kommunerna att 

bilda ett gemensamt VA-driftsbolag än att arbeta vidare var kommun för sig. 
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Den största vinsten som vi kan se med att bilda ett gemensamt driftsbolag är 

minskad sårbarhet och ökad effektivitet 
Även det nya gemensamma driftsbolaget kommer vara relativt litet, så det är 

motiverat med visst fortsatt samarbete mellan det nya driftsbolaget och VA-

verksamheter i Köping och/eller andra kommuner. Med det menar vi sådant 

samarbete som enkelt görs utan att man behöver vara i samma organisation. 

Det kan exempelvis vara erfarenhetsutbyte och samarbete kring 

nödvattentanker. 

Detta är dock ingen anledning att inte gå vidare med bildandet av ett 

gemensamt driftsbolag mellan enbart Arboga och Kungsör, tvärtom är det 

bra att hålla ett visst tempo i arbetet med bildandet av det nya driftsbolaget. 

Erfarenhetsmässigt riskerar organisationsförändringar som berör 

medarbetare att ge någon form av oro. Därför bör sådana utredningar och 

beslut genomföras i god ordning, men utan onödiga tidsglapp.  

En annan aspekt på detta är att det gemensamma driftsbolaget som nu 

arbetas fram läggs upp ett sätt så att det är förberett för att kunna ta med fler 

kommuner som delägare, i fall det skulle bli aktuellt framöver. 
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6 OMVÄRLDSANALYS  

6.1 OMVÄRLDSANALYS AV SVENSKA VA-BOLAG 

Förvaltning har traditionellt varit den dominerande organisationsformen för 

att hantera kommunens VA-verksamhet. Under de senaste årtiondena har 

dock allt fler kommuner lagt över VA-verksamheten i kommunala bolag.  

Branschorganet Svenskt Vatten listar 70 st kommuner som har lagt över hela 

eller delar av sin VA-verksamhet i mellankommunala samarbeten för vatten 

och avlopp, bilaga 1. Därutöver är det ytterligare några samarbeten som är 

så nya att bildas att det inte har hunnit uppdateras i denna lista. 

Det är ytterst få om ens något av VA-driftsbolagen som återgått till traditionell 

förvaltning. Däremot finns det vissa mellankommunala bolag som har bildats 

men där den tänkta samverkan i praktiken inte har genomförts fullt ut och 

personalen ser därför inte nyttan fullt ut med alla delar av sitt bolag. Den helt 

dominerande bilden är dock att en stor mängd kommuner har kommit fram till 

att det är lämpligt att övergå till ett mellankommunalt VA-organisation, att de 

mellankommunala bolagen bildats och att verksamheten sedan fortsatt 

drivas i denna form. 

De olika bolagen har valt lite olika sätt att organisera ägande och styrning. 

Den organisation som tagits fram som förslag för Arboga och Kungsör liknar 

den som tillämpas av exempelvis Mittsverige Vatten & Avfall AB. 

 

6.2 NÄROMRÅDET 

Beslut har nyligen tagits om att bilda Mälarenergi Vatten AB med 

Hallstahammar, Surahammar och Västerås som delägare. Det kommer ingå 

som ett dotterbolag inom Mälarenergikoncernen. 

I Köping ingår VA-verksamheten, som redan nämnts, i kommunens 

energibolag VME och på liknande sätt är organisationen i Eskilstuna. 

Örebro driver VA-verksamheten i förvaltningsform men är delaktiga i bolaget 

Vätternvatten för vattenförsörjningen. 

Lindesberg ingår i Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen, tillsammans 

med kommunerna Hällefors, Ljusnarsberg och Nora.  
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7 FÖRUTSÄTTNINGAR  

7.1 KÄRNVERKSAMHETEN 

Cheferna för VA-verksamheterna i både Arboga och Kungsör upplever att de 

idag har väl fungerande kärnverksamhet, alltså drift och förvaltning av VA-

anläggningarna, men att sårbarheten ökar påtagligt med tiden. Att 

verksamheten fungerar så bra som den gör beror till stor del på att många 

medarbetare arbetat länge och därmed byggt upp mycket erfarenhet.  

Cheferna för VA-verksamheten i båda kommunerna ser det dock som att i 

takt med att krav och förväntningar skärps blir det allt svårare att leva upp till 

detta på ett bra sätt. De ser det som mycket önskvärt att samverka i enlighet 

med detta förslag för att kunna svara upp även till framtida krav. 

7.2 PERSONAL 

All personal som idag är anställda av Kungsörs vatten AB respektive Arboga 

Vatten och Avlopp AB, bör övergå till det nya gemensamma driftsbolaget.  

7.2.1 Nuläge 

Berörd personal Kungsör 

- VA-chef 

- Ekonom* 

- Arbetsledare 

- Drifttekniker – 2 st 

Totalt 5 personer 

 

Berörd personal Arboga 

- VD** 

- VA-ingenjör 

- Planerings- och underhållsingenjör 

- Drifttekniker – 6 st 

Totalt 9 personer  

(*I Arboga hanteras ekonomifunktionen av systerbolaget Arboga 

kommunalteknik AB) 

(**Kungsörs vattens VD är anställd i kommunen som Teknisk chef tillika VD i 

systerbolaget Kungsörs KommunTeknik AB.)   

7.2.2 Det nya gemensamma driftsbolaget 

Till det nya bolaget bedöms preliminärt de 14 personerna enligt ovan vara 

mest aktuella för en överföring till det nya bolaget. Om beslut fattas att gå 

vidare med bolagsbildning behöver detta utredas vidare. 

Erfarenhetsmässigt är det effektivt att hålla hela VA-kompetensen samlad i 

en organisation och att denna ges mandatet att utföra verksamheten. Det 

gäller alltså att inte bygga upp interna köp-och sälj-lösningar som kräver 

kompetens både hos en beställarorganisation och hos en 
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utförarorganisation, eftersom det skulle medföra dubbelarbete och att 

kompetensen blir uppdelad i stället för att vara fullt samlad. 

7.3 ADMINISTRATION 

IT-stödet utförs redan idag gemensamt från det kommungemensamma 

kommunförbundet för administrativt stöd, VMKF. Båda kommunernas VA-

verksamhet använder till stor del samma IT-system, vilket underlättar 

integrering.  

Båda kommunerna använder samma system för fakturering mm. Stödet 

kommer till stor del från det gemensamma VMKF.  

Vi tänker oss att en av kommunerna blir värdorganisation för hantering av 

HR-frågor. Det gäller exempelvis framtagande av policydokument inom HR, 

så som exempelvis hantering av pensioner. 

Vi bedömer att kommunerna har bra förutsättningar för att samordna sina 

VA-verksamheter eftersom det till så stor del är samma stödsystem och 

samma stödorganisation som används redan i dag. 

7.4 EKONOMI 

När det gäller hantering av ekonomi kommer det behöva göras flera 

ändringar. I arbetet framåt är det viktigt att kartlägga hur kostnadsmassan 

påverkas vid bildandet av det nya bolaget, att kostnader tolkas på liknande 

sätt i de båda bolagen samt att varje dotterbolag särredovisar så mycket som 

möjligt så att kostnaderna kan hänföras till respektive taxekollektiv. De 

kostnader som är gemensamma ska fördelas genom fördelningsnycklar. 

Utgångspunkterna för arbetet med köp av tjänster borde vara att utreda vilka 

möjligheter som finns för samordning samt på vilka grunder kostnaderna för 

tjänsteköp fördelas. 

I korthet behöver sådant som påverkar de nödvändiga kostnaderna, och i 

förlängningen VA-taxenivån, ses över för att säkerställa att 

vattentjänstlagens krav om rättvisa och skälighet i avgiftsuttaget uppfylls.  

Hur ekonomifrågorna ska hanteras i det nya driftsbolaget är viktigt att utreda 

vidare i nästa steg, om beslut tas att gå vidare med bolagsbildningen. 

7.5 INVESTERINGSBEHOV OCH VA-TAXA 

Båda kommunerna har behov av att göra investeringar i VA-anläggningarna 

framöver. Den gemensamma, samordnade, organisationen stärker 

kommunernas förmåga att planera och att över tid genomföra de 

investeringar som behövs på ett klokt och kostnadseffektivt sätt. Detta ger 

möjlighet till en förutsägbar, genomtänkt och planerad utveckling av VA-

taxan. Om förmågan att hantera investeringarna inte förstärks är risken 

större för att det i stället kan bli behov av akuta åtgärder med oförutsägbar 

utveckling och höjning av VA-taxan som följd.  
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8 FÖRSLAG 

Utredningen har resulterat i följande förslag: 

8.1 ÄGARSTRUKTUR 

 

Figur 3: Förslag till ägarstruktur. 

 

Förslagsvis ägs bolaget till lika andelar av båda kommunerna. Det har under 

lång tid varit det vanliga för driftsbolag som bildats på senare år, oavsett 

kommunens folkmängd. Man måste då komma ihåg att VA-anläggningarna, 

dvs ledningsnät, vattenverk och reningsverk, ligger kvar i respektive 

kommuns ägarbolag. Det är bara driftverksamheten i form av personal, 

programvaror etc som flyttas till det nya driftsbolaget, och alla kostnader 

kommer fördelas på respektive kommun utifrån kommunens storlek eller 

utfört arbete. 

 

8.2 ANSVARSFÖRDELNING 

Kommunen 

Det är även fortsättningsvis kommunen som enligt vattentjänstlagen är 

skyldig att ordna med den allmänna VA-anläggningen och att besluta om VA-

taxeföreskrifterna. Det är alltså kommunen som ansvarar för beslut om att 

utöka VA-verksamhetsområdet, och för verksamhetens omfattning via 

budgeten. Kommunen har kvar sin grundläggande skyldighet och har kvar 

full kontroll över driftsbolaget. 
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Koncernbolagen 

Arboga har koncernbolag, Rådhuset i Arboga AB (RIAB). Kungsör har också 

koncernbolag, Kungsörs Kommunföretag AB (KKAB). Dessa har en 

administrativt förvaltande roll och är inte inblandade i den direkta styrningen 

av kärnverksamheten. 

 

Ägarbolagen - Huvudmannaskapet 

Det är den som äger den allmänna VA-anläggningen som räknas som 

anläggningens huvudman.  

Det är Arboga Vatten och Avlopp AB som äger VA-anläggningen i Arboga 

och är dess huvudman.  

På samma sätt är det Kungsörs Vatten, som äger VA-anläggningen i 

Kungsör och är dess huvudman. 

Dessa bolag kommer dock framöver inte ha någon egen personal. All 

personal flyttas till det gemensamma driftsbolaget. Sedan sköter 

driftsbolagets personal de uppgifter som ligger på ägarbolagen. 

 

Driften av verksamheten 

Driftsbolaget sköter drift och förvaltning av VA-anläggningarna åt båda 

kommunerna. Det är dels den operativa, dagliga driften av reningsverk med 

mera, men även planering och förvaltning av anläggningarna, inklusive att ta 

fram underlag för investeringsprojekt, beräkning av avgifter och fakturering. 

Bolaget är resurssatt för att fokusera på kärnverksamheten, medan många 

stödfunktioner köps in av en värdkommun alternativt VMKF, då driftsbolaget 

är alltför litet för att bygga upp all administration i egen regi. 

8.3 STYRNING OCH REVISION 

Såväl de befintliga bolagen liksom det nya driftsbolaget behöver ha en 

styrelse, årsstämma etc. Hur detta bäst ordnas, liksom vilka personer som 

föreslås för dessa postera är något som behöver tas fram i samband med 

bolagshandlingarna, om beslut tas att gå vidare med bolagsbildningen.  

8.4 RUTINER 

Det är viktigt att driftsbolaget upprättar rutiner för informationsutbyte kring 

upprättande av serviser, anläggningsfaktura, detaljplaner och exploateringar, 

driftstörningar, fakturafrågor etc. Därför behöver kontaktvägar och 

kommunikation mellan olika delar inom driftsbolaget och mellan driftsbolaget, 

kommunens plan- och byggavdelning och kommunalteknikbolagen vara 

strukturerade. Detta minskar behovet av att vara på plats i båda 

kommunhusen. Vissa av dessa avstämningar kan vara logiskt att ha i 

respektive kommunhus, men bör vara planerade.  
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8.5 PERSONAL 

Att berörda personer samlas i gemensam organisation som arbetar med 

kärnverksamheten ser vi bara fördelar med. Främst blir det bättre 

förutsättningar inom: 

• Fler kollegor som arbetar med samma sak, möjliggör 

kunskapsutbyte och kompetensuppbyggnad för flera. 

• Jour/beredskap behöver inte vara lika ofta för varje enskild 

medarbetare 

• Samlad semester på minst 3 veckor blir enklare att tillgodose för alla.  

• Specialisering inom olika områden underlättas 

• Back-up vid sjukdom och frånvaro underlättas. 

8.6 LOKALISERING 

För att få ut full effekt av samverkan bör all administrativ personal ha 

gemensamma lokaler. Det blir då ett naturligt och effektivt kompetensutbyte 

mellan de personer som arbetar med samma delar av kärnverksamheten. 

Det viktigaste kriteriet för att långsiktigt underlätta rekrytering och 

kompetensförsörjning är att välja en plats med goda allmänna 

kommunikationer. Ur den aspekten bedöms centrala Arboga som den 

naturliga platsen för det gemensamma kontoret. Detta medför att det troligen 

även är Arboga kommuns HR-stöd som blir mest naturligt att använda sig av 

för driftsbolaget. 

För några innebär det längre resväg till arbetet och för några blir det kortare. 

Framför allt är det personal som bor och arbetar i Kungsör som kan uppleva 

längre resväg till arbetet som en försämring. Projektgruppen bedömer att de 

fördelar som kan ses med bolagsbildningen i sig och en lokalisering i Arboga 

överväger de nackdelar av detta slag som har kunnat identifieras. I fortsatt 

arbete med att förbereda bildandet bör möjligheten beaktas att berörd 

personal som bor i Kungsör någon dag i veckan kanske kan arbeta från 

Kungsörs kommunhus i stället. 

Driftspersonal planeras ha samma arbetsställen som idag.  

8.7 KUNDPERSPEKTIV 

Vi bedömer att kunderna totalt sett kommer få bättre service och säkrare 

drift, jämfört med om kommunerna driver verksamheterna var för sig. Idag 

sker nästan all kontakt per e-post eller telefon, och det blir allt bättre digital 

service.  

För kunder i Kungsör, som har önskemål om fysiskt möte med VA-personal 

skulle man kunna prova att ha särskilda besökstider i Kungsörs kommunhus. 

Detta bör i sådana fall samordnas med Kungsörs byggavdelningsverksamhet 

som även den sitter i centrala Arboga. Erfarenhetsmässigt är det främst i 

samband med frågor gällande inkopplingspunkt för VA-ledningarna som 

fysiska möten med kunderna kan underlätta, ofta samordnat med 

bygglovsfrågor. 

Vi bedömer sammantaget att behovet för VA-kunder att fysiskt träffa 

personal från driftsbolaget är liten och fortsatt minskande. Det bör kunna 

hanteras via i förväg bokade tider. Privatpersoner i båda kommunerna bör 
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när behov finns, ges förutsättningar att träffa personalen i kommunhuset eller 

centralt i respektive tätort. Exempelvis exploatörer föreslås kunna ta sig till 

driftsbolaget lokaler. 

Med fler personer i organisationen blir det bättre förutsättningar att kunna ha 

längre öppettider, om så önskas.  

8.8 KOSTNAD FÖR ATT BILDA BOLAG 

Själva bildandet av ett gemensamt driftsbolag kräver en insats för att sedan 

under lång tid få ut fördelarna. Det kan liknas vid en investering som görs i 

en verksamhet. Detta kan förväntas återbetala sig redan på några års sikt 

genom effektivare verksamhet. 

Kostnaderna för att bilda driftsbolaget utgörs främst av kostnad för arbetstid 

för att utreda och genomföra förändringarna. Det görs delvis av egen 

personal och delvis av inhyrda konsulter. För att ta fram bolagsdokument 

behövs stöd från advokatfirma.  

Det blir också vissa löpande kostnader som hänger samman med att det blir 

ytterligare ett bolag. Exempelvis ska bolaget ska ha sin egen bokföring med 

sitt eget bokslut. Värdkommunen för HR-funktionen kan också få en viss ökat 

arbete med tanke på att det tillkommer personal från den andra kommunen. 

En resurssättning inom det administrativa stödet från främst ekonomi och HR 

behöver ses över.  

Projektgruppens bedömning är att de fördelar som uppnås inom 

kärnverksamheten överväger de kostnader som kan uppkomma exempelvis 

inom administrativt stöd. 
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9 SLUTSATS  

Den samlade slutsatsen är att ett gemensamt driftsbolag bedöms ge bättre 

förutsättningar för att leverera den VA-försörjning som kunder och 

kommuninvånare kan förvänta sig.  

Inget hinder för bildandet har kunnat identifieras. 

En omfattande utredning i frågan gjordes redan 2018, med skillnaden att 

även Köping då var tänkt att ingå i samverkan. Motiven för samverkan finns 

kvar trots att det nu bara gäller Arboga och Kungsör som planeras delta i det 

gemensamma driftsbolaget.  

Utredningen bedömer att det är en betydande fördel att Arboga och Kungsör 

bildar ett gemensamt driftsbolag, jämfört med att behålla var sin egen VA-

organisation. Själva bildandet och uppstarten av en gemensam VA-

organisation kräver en ansträngning men därefter överväger fördelarna. 

Det enklare samarbete med exempelvis erfarenhetsutbyte, som redan idag 

finns mellan Arboga, Kungsör, Köping och andra kommuner, kan fortsätta 

även efter att Arboga och Kungsör bildat ett gemensamt VA-driftsbolag.  
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10 REKOMMENDATION 

Utredningen rekommenderar  

- att kommunerna går vidare med bildande av ett gemensamt ägt VA-

driftsbolag. 

 

- att en politisk styrgrupp tillsätts för att underlätta förankringen med 

politiken när bolagshandlingar mm tas fram. 

 

- att kommunerna äger 50% var av driftsbolaget via var sitt befintligt 

ägarbolag: Arboga Vatten och Avlopp AB respektive Kungsörs 

Vatten AB.  

 

- att all personal i de två ägarbolagen förs över till driftsbolaget, efter 

att det är bildat.  

 

- att undersöka gemensamma lokaler för kontorspersonalen centralt i 

Arboga.  
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11 FORTSATTA STEG I BILDANDE AV 
GEMENSAMT DRIFTSBOLAG 

Vi har inte identifierat några målkonflikter eller hinder för att bilda ett 

gemensamt driftsbolag. Kommunerna har samma administrativa system 

inom många områden, vilket gör det relativt enkelt att samordna 

verksamheten i det nya bolaget. För hantering av ekonomi kommer det 

behövas en del arbete med att få systemen på plats. Det behöver även tas 

fram bolagshandlingar för det nya driftsbolaget. 

11.1 LEDNING AV ARBETET  

För de politiska instanserna är det främst fråga om beslutsfattande: att bilda 

bolaget, besluta om styrande dokument, utse ledamöter och att uppdra åt 

berörda förvaltningar och bolag att verkställa besluten. Vi föreslår att en 

politisk styrgrupp tillsätts med representanter från både majoritet och 

opposition från båda kommunerna för att följa arbetet och bidra med det 

politiska perspektivet i arbetet.  

 

 

Figur 4: Förslag på tidplan för bildande och uppstart av VA-driftsbolag 2022-2023. 

 

För att bilda ett gemensamt VA-bolag behöver många olika aktiviteter 

genomföras. En översiktlig färdplan för bildandet har tagits fram.   

Operativt föreslås arbetet drivas vidare av en projektgrupp under styrning av 

den politiska styrgruppen. 

 

11.2 JURIDIK 

Den juridiska processen för bildandet av ett gemensamt bolag är 

grundläggande för att bolaget ska existera och för att överflytt ska kunna ske. 

Den juridiska processen kan schematiskt delas in i två steg: 

1. Framtagande av nödvändiga underlag för fullmäktigebeslut 
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2. Formell uppstart av bolaget 

Dessa två steg beskrivs översiktligt nedan. 

Framtagande av nödvändiga underlag för fullmäktigebeslut 

Det första steget i processen för skapandet av bolaget är beslut i Arbogas 

och Kungsörs respektive kommunfullmäktige. Dessa beslut föreslås fattas 

under hösten 2022. Inför beslutet behöver, bland annat, följande handlingar 

tas fram: 

• Aktieägaravtal 

• Bolagsordning till nytt bolag 

• Förslag till styrelse och lekmannarevisorer 

• Reviderad bolagsordning för befintliga bolag i respektive kommun 

• Utseende av stämmoombud 

• Eventuellt behöver även ägardirektiv tas fram 

• Framtagande av övriga nödvändiga handlingar föreslås utredas 

närmare i nästa steg, om KS beslutar att gå vidare 

Respektive kommunfullmäktige behöver fatta beslut om dessa handlingar 

och ge uppdrag åt befintliga bolag att verkställa bolagsbildandet. 

 

Formell uppstart av bolaget 

Efter att beslut i respektive kommunfullmäktige fattats och befintliga bolag 

fått i uppdrag att verkställa följer den formella processen för uppstart av det 

gemensamma bolaget. Den processen föreslås gå till enligt följande: 

1. AVAAB eller KVAB förvärvar lagerbolag. 

2. Den som förvärvat lagerbolaget säljer 50% av aktierna till andra 

parten, 

3. Extra bolagsstämma hålls för att besluta om 

a. Ny bolagsordning 

b. Ny styrelse (noterar kommunfullmäktiges beslut) 

c. Lekmannarevisorer (noterar kommunfullmäktiges beslut) 

d. Eventuella ägardirektiv. 

Efter att den extra bolagsstämman hållts kan överflytten av övriga funktioner 

till bolaget påbörjas. 

11.3 EKONOMI 

Sammanslagningen av vissa delar av ekonomifunktionerna hos AVAAB och 

KVAB gör att ett antal frågor kopplade till ekonomin behöver hanteras. Vissa 

av dem kan hanteras med framförhållning, andra behöver invänta bolagets 

formella bildande. Vidare behöver bildandet av det gemensamma bolaget 

göras genom planering och samarbete kommunerna emellan. Det är därför 

viktigt att tjänstepersoner med sakkunskap i ekonomifrågorna deltar i såväl 

det förberedande arbetet som i anpassningen av verksamheten när bolaget 

bildats och senare satts i drift. 

Redovisningsfrågor 
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De redovisningsfrågor som behöver hanteras innefattar bland annat att tillse 

att redovisningspolicys för Arboga och Kungsör är kompatibla. Detta kan 

exempelvis innefatta vilka kontoplaner som används eller vilka 

periodiseringstider för anläggningsavgifter som tillämpas.  

Fördelningsnycklar för gemensamma kostnader behöver utredas och tas 

fram för att tillse att kostnader fördelas skäligt och rättvist mellan de två 

taxekollektiven. Som exempel kan personalkostnader för kundtjänst nämnas. 

Anläggningstillgångar 

Gällande anläggningstillgångar är det relevant att såväl AVAAB som KVAB 

har anläggningsregister som återspeglar den anläggningens skick. AVAAB 

har nyligen gått igenom sitt anläggningsregister. I KVAB:s 

anläggningsregister finns vissa gråzoner som behöver ses över. 

Finansieringsfrågor 

Under utredningen har några nyckelfrågor att hantera gällande finansiering 

identifierats: 

- Varifrån kommer pengarna som ska finansiera verksamheten? 

- Varifrån kommer moderbolagets pengar till investeringar? 

- Vem ska ansvara för finansförvaltningen? 

Revisionsfrågor 

Idag har Kungsörs kommun upphandlat PWC för revisionen hos sina 

kommunala bolag. Arboga kommun har upphandlat KPMG. Kontraktet 

Kungsör har med PWC tar snart slut och ny upphandling är planerad. En 

fråga som behöver hanteras är därmed om Arboga kan använda sig av 

Kungsörs upphandling av revisionsbolag eller om ny, separat upphandling 

behöver ske? 

Kassafunktion hanteras idag på olika sätt av AVAAB och KVAB. Hos AVAAB 

sköts detta idag i kommunens regi och i Kungsör sköts det genom intern 

resurs hos bolaget. Ytterligare en nyckelfråga att hantera och ta beslut om är 

därför hur kassafunktionen ska skötas i det nya bolaget. 

Fakturering 

Utgångspunkten för det nya bolaget är att driftsbolaget sköter faktureringen. 

Avgiftsintäkterna tas även fortsättningsvis in till respektive ägarbolag 

(AVAAB och KVAB). 

11.4 PERSONAL 

Samordnat med den politiska beslutsprocessen så behöver avstämningar 

med de fackliga representanterna göras enligt MBL. Information har getts 

löpande till personalen och behöver göra det fortsättningsvis under hela 

processen med utredning, bildande och verkställande av besluten.  

11.5 IT 

I korthet har konstaterats att de flesta programvaror och IT-system har 

mycket gemensamt för båda kommunerna. Inom något system behöver ny 

upphandling göras, vilken då lämpligen samordnas för att få det enhetligt.  
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Bilaga 1 

Branschorganet Svenskt Vatten listar 2021 följande organisationer för vatten 

och avlopp i mer än en kommun: 

Namn Organisationsform Deltagande kommuner 

Roslagsvatten AB Koncern med ett 
gemensamt 
driftbolag och 
dotterbolag för varje 
kommun 

Vaxholm, Österåker, Knivsta, 
Vallentuna 

Stockholm Vatten och Avfall 
AB  

AB (bildat genom 
fusionering) 

Stockholm, Huddinge 

MittSverige Vatten & Avfall 
AB  

Koncern med ett bolag 
för varje kommun som 
tillsammans äger ett 
driftbolag 

Sundsvall, Timrå, Nordanstig  

Samhällsbyggnad 
Bergslagens  

Kommunalförbund  Hällefors, Lindesberg, 
Ljusnarsberg, Nora  

Göteborgsregionens 
kommunalförbund  

Kommunalförbund  Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, 
Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla 
Edet, Mölndal, Partille, 
Stenungsund, Tjörn, Öckerö  

Nordvästra Skånes Vatten 
och Avlopp AB, NSVA  

Bolag  Helsingborg, Landskrona, Båstad, 
Åstorp, Svalöv, Bjuv, Perstorp  

Norra Västmanlands 
Kommunalteknikförbund 

Kommunalförbund  Fagersta, Norberg  

Kommunalförbundet VA SYD  Kommunalförbund  Lund, Malmö, Burlöv, Eslöv  

Dala Vatten och Avfall AB  Bolag  Gagnef, Leksand, Rättvik  

Gästrike Vatten AB  Bolag  Gävle, Ockelbo, Älvkarleby, 
Hofors, Östhammar  
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Sörmland Vatten Avfall AB  Bolag  Flen, Katrineholm, Vingåker  

Helsinge Vatten AB  Bolag  Bollnäs, Ovanåker  

Vatten & Miljö i Väst AB, 
VIVAB  

Bolag  Falkenberg, Varberg  

Östra Smålands 
Kommunalteknikförbund, 
ÖSK  

Kommunalförbund  Hultsfred, Högsby  

Norra Dalarnas Vatten och 
Avfall AB, NODAVA  

Bolag  Orsa, Mora, Älvdalen  

Västvatten AB  Bolag  Färgelanda, Munkedal, Uddevalla, 
Sotenäs  

Skåne Blekinge Vattentjänst 
AB, SVBVT  

Bolag  Olofströms kommun/Kraft AB, 
Bromälla kommun/Energi & 
Vatten AB, Östra Göinge, Osby 
kommun  

Södra Roslagens miljö- och 
hälsoskyddskontor 

Förbund  Täby, Vaxholm  

Vakin, Vatten- och 
Avfallskompetens i Norr AB  

Bolag  Umeå, Vindeln 

Wessman Barken Vatten och 
Återvinning AB 

Bolag Smedjebacken, Ludvika 

Vatten och miljöresurs i Berg 
Härjedalen AB 

Bolag Berg, Härjedalen 
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