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§ 35 KS 192/2022-107 

Utvärdering av bolagsbildning, Arboga 
Kommunalteknik AB och Arboga Vatten och avlopp AB 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Tackar för informationen. 

2. Inför förslag till beslut om fortsatt hantering i 

kommunstyrelsen prioriteras utvärderingens 

rekommendationer. 

Sammanfattning 

PwC har fått i uppdrag av Arboga kommun att utreda 

bolagiseringen av verksamheter i bolagen Arboga Kommunalteknik 

AB och Arboga Vatten och Avlopp AB. Syftet med utredningen är 

utvärdera effekter och måluppfyllelse av dessa bolagiseringar. 

Den 14 mars 2019 beslutade kommunfullmäktige att ge 

kommunstyrelsen i uppdrag att bilda tre bolag, ett moderbolag och 

två dotterbolag, ett avseende kommunens VA-verksamhet och ett 

avseende kommunens drift och projektverksamhet. Den 28 maj 2019 

beslutade kommunstyrelsen att förvärva tre bolag enligt 

kommunfullmäktiges tidigare beslut samt att bolagen avseende VA-

verksamhet och drift- och projektverksamhet sätts i drift. Beslutet 

innebär att endast två bolag har köpts och driftsatts i avvaktan på 

beslut om driftsättning av ett moderbolag och koncernbildning.  

Sedan tidigare finns det helägda Rådhuskoncernen med 

dotterbolagen Arboga Bostäder AB (ABO) och Kommunfastigheter i 

Arboga AB (KFIA). För att stärka styrning och ledning av Arboga 

kommun som helhet i det långsiktiga perspektivet är inriktningen att 

bilda en kommunkoncern. Mål för koncernbildning är att 

åstadkomma förbättrad ägarstyrning, skapa synergi och 

samordningseffekter mellan bolagen och den kommunala 

förvaltningen och skapa möjligheter till resultatutjämning. Vid 

kommunstyrelsens arbetsutskotts möte den 3 november 2020 

beslutades att ge kommundirektören i uppdrag att arbeta fram ett 

förslag till koncernombildning till kommunfullmäktiges 

sammanträde i januari 2021. PwC har fått i uppdrag att ta fram 
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beslutsunderlag till genomförandet av nu föreslagna 

koncernombildning. PwC har sedan tidigare under hösten 2020 

utrett vilka inkomstskattemässiga och upphandlingsrättsliga 

konsekvenser som uppstår vid en koncernbildning.  

Arboga kommun äger idag samtliga aktier i bolaget Rådhuset i 

Arboga AB (Rådhuset AB). Rådhuset AB äger i sin tur samtliga aktier 

i Arboga Kommunalteknik AB (AKTAB), Kommunfastigheter i 

Arboga AB (KFIA), Arboga Vatten och Avlopp AB (AVAAB) och 

Arbogabostäder AB (ABO). Denna koncernstruktur bildades slutligt 

under 2021. 

Mot bakgrund av vad som framkommit av rapportens iakttagelser 

och bedömningar lämnar PwC följande rekommendationer: 

•  att fortsätta dialogen med Kungsör och Köping kring 

samverkan inom det tekniska området; 

•  att följa upp den ekonomiska effekten av bolagiseringen 

genom analyser, jämförelser och nyckeltal för att kunna 

kostnadseffektivisera ytterligare; 

•  att se över hur kommunen och bolagen kan samverka och 

effektivisera ekonomiadministrationen; 

•  att se över den formella ägarstyrningen genom att uppdatera 

bolagspolicyn och uppdatera AKTAB:s ägardirektiv. Arbetet 

med att uppdatera övriga ägardirektiv pågår i verksamheten. 

Översynen av ägardirektiven ska rikta sig till de olika 

verksamheterna specifikt, men även med tydliga 

gemensamma kommunövergripande mål. Ägardirektiven för 

AKTAB bör se över den gränsdragningsproblematik, oklara 

organisationsstruktur och avtal som har identifierats;  

•  att gå igenom ägardirektiv och avtal för att säkerställa 

gränsdragningen mellan beställare och utförare och eventuellt 

även sära på rollen som VD och teknisk chef;  

•  att formalisera någon form av forum för att fortsätta arbetet 

med att hitta samverkan/samordning, men också att hantera 

gränsdragningsfrågor;  

•  att fortsätta med kompetenshöjande åtgärder för 

bolagsstyrelserna och även de som berörs utifrån ett 

ägarstyrningsperspektiv samt  
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•  att genomföra en medarbetarenkät för att fånga frågor kring 

bolagiseringen, men också att få en återkoppling på 

medarbetarnas status i nuläget. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen  
Akten 


