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Inledning
Bakgrund
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 stycken 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
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.

Uppdrag
PwC har fått i uppdrag av Arboga kommun att utreda bolagiseringen. Syftet med
utredningen är utvärdera effekter och måluppfyllelse av bolagiseringarna i Arboga
kommun.

Metod
Utredningen har genomförts i fyra delmoment.

1. Kartläggning av mål och syfte med bolagiseringar

Dokumentstudier utifrån insamlat material, beslutsunderlag, riskanalyser med mera
samt genomgång av förutsättningar och mål med bolagiseringar har gjorts. Syftet
med detta var att kartlägga och analysera nuvarande struktur och förutsättningar.

2. Intervjuer med utvalda personer
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Intervjuer har genomförts med syftet att få en bild av hur intervjupersonerna
upplever att bolagiseringen har påverkat kommunkoncernen, verksamheterna,
medarbetarna m m och hur väl det överensstämmer med syftet med
omorganisationen. Även att fånga det som fungerar bra, men också det som
behöver justeras för att förändringen skall uppnå sitt syfte. I bilaga 1 och 2 framgår
vilka personer som varit föremål för intervjuer samt de frågor som ställts.

3. Sammanställning och upprättande av skriftlig rapport

Resultat och analyser utifrån iakttagelser har sammanställts i denna skriftliga
rapport. Rapporten innehåller utvärdering och rekommendationer.

4. Muntlig presentation av utredningen

Slutligen kommer utredningen att presenteras muntligen.

Arboga kommun tillsätter en styrgrupp. Avstämningar med styrgruppen sker efter
genomfört delmoment för att på så sätt involvera gruppen i arbetet med utredningen.
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2 Kartläggning och utvärdering

Datum Forum Ärende

2018-04-25 KF Genomlysning av kommunens organisation och
ekonomi, inklusive den politiska organisationen,
förslag till framtida effektiviseringar

2018-10-09 KS Förslag, protokoll saknas

2018-11-29 KF Ny organisation för de verksamheter som finns
inom tekniska nämndens ansvarsområde

2018-11-13 KS Information om bolagsbildning utifrån beslut om
nedläggning av tekniska nämnden

2019-02-12 KSAU Information om bolagsbildning utifrån beslut om
nedläggning av tekniska nämnden

2019-02-26 KS Bolagsbildning och ny organisation för de
verksamheter som fanns inom tekniska nämndens
ansvarsområde

2019-03-14 KF Beslut 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.

2019-05-14 KSAU Bolagsbildning avseende kommunens
VA-verksamhet samt drift- och projektverksamhet

2019-05-28 KS Bolagsbildning avseende kommunens
VA-verksamhet samt drift- och projektverksamhet

2.1 Bolagiseringens syfte
2.1.1 Beslutsunderlag
Arboga kommunfullmäktige fattade den 29 november 2018 beslut om att tekniska
förvaltningens personal skulle överföras till kommunstyrelsen den 1 januari 2019. Vid
samma tillfälle fick kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att, i samverkan med
berörda, pröva förutsättningarna för att bilda tre helägda bolag avseende
verksamheterna drift- och projektutförande, kost, måltider och städ samt vatten och
avlopp. Organisationsförändringen skulle vara genomförd senast den 1 september
2019.
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Av beslutsunderlaget framgår att det fanns flera syften med fördjupad samverkan, bland
annat att

● få skattemedlen att räcka till i större omfattning,
● klara framtida uppdrag på ett bra sätt,
● svara på några av de utmaningar som visat sig i genomförd omvärldsanalys.

Vi har inte kunnat finna några ekonomiska analyser kring bolagiseringens tänkta
effekter och ej heller specificerat inom vilka områden som kommer att ge en ökad
effektivitet och kostnadsbesparing. Däremot så har bolagiseringens effekter, utifrån
medarbetarperspektivet, analyserat fördjupat.

2.1.2 Intervjuer
Flertalet av de intervjuade anser att syftet med bolagiseringen är oklart och att det
därmed även är svårt att veta om det uppfylls eller inte. Trots detta nämns ett flertal olika
syften däribland

● effektivisering,
● kortare beslutsvägar,
● tydligare styrning,
● ökad samverkan (främst med Kungsör och Köping),
● synliggörande av kostnaderna för de verksamheter som bolagiserats,
● renodla verksamheterna.

Vad gäller effektivisering anser några av de intervjuade att kommunen är en för liten
organisation för att nå önskade samordningsvinster. Andra menar att det idag är för
tidigt att bedöma om effektiviseringar i form av minskade kostnader och andra
samordningsvinster har uppnåtts.

Ytterligare ett syfte som nämns är att det fanns politiska motiv till att genomföra
omorganisationen. Dessa bestod av dels en vilja att överföra den strategiska
planeringen/rådigheten till kommunstyrelsen, dels en förhoppning att åstadkomma en
bättre styrning av den verksamhet som tidigare bedrevs av den tekniska förvaltningen.

Några av de intervjuade anser att man behöver höja kompetensen hos
styrelseledamöterna. Vissa efterfrågar professionella styrelseledamöter för att stärka
kompetensen, medan andra tror att utbildningsinsatser är tillräckligt.

Idag är samma person både teknisk chef i kommunen och VD för Arboga
Kommunalteknik AB och fastighetsbolagen. Detta innebär att hen i vissa fall är både
beställare i sin roll som teknisk chef och utförare i sin roll som VD, vilket enligt några av
de intervjuade är problematiskt och ökar risken för otydlighet. Att både tillgodose
kommunens intressen i form av teknisk chef och bolagens intressen i form av VD är
svårt och riskerar att leda till otydlighet när det kommer till i vilken egenskap hen
företräder.
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2.1.3 Uppfylls syftena enligt de intervjuade?
Enligt de intervjuade anser vissa av dem att det inte har skett någon större förändring i
verksamheten förutom att bolagen bildades. Detta gäller framförallt för driftpersonal i
verksamheten. Bolagiseringen kan möjligen ha haft större påverkan för administration,
ekonomi, ledning och styrning.

Flera av de intervjuade lyfter att syftet med att bolagiseringen skulle ha inneburit en
eventuell kostnadsbesparingar inte har uppfyllts. Istället anser vissa att bolagiseringen
har inneburit högre kostnader framförallt vad det gäller de administrativa tjänsterna.
Andra av de intervjuade menar att det är oklart huruvida bolagiseringen har medfört
kostnadsbesparingar eller inte då det gått för kort tid sedan genomförandet. Rörande
kostnadsbesparingar och effektivitet nämns att bolagiseringen har tydliggjort vilka
kostnader som är hänförligt till vilket område. Tidigare var detta inte renodlat utan mer
dolt i nämndens totala budget. Detta har dock gett upphov till gränsdragningsproblem
och diskussioner om vem som ska ta vilken kostnad.

Enligt några av de intervjuade har bolagiseringen medfört positiva effekter i form av
särredovisning samt att viss samordning har skett inom ekonomiadministrationen. Några
av de intervjuade menar att belastningen har ökat för ekonomiadministrationen. Det har
blivit en administrativ överbyggnad i samband med bolagiseringen. De intervjuade
menar också att det saknades resurser och förberedelse inför bolagiseringen samt att
efter genomförandet så fick inte bolagen tillräckligt med stöd i uppstarten.

2.2 Styrande dokument
2.2.1 Beslutsunderlag
Bolagsordning och ägardirektiv för Arboga Vatten och Avlopp AB respektive Arboga
Kommunalteknik AB antogs av kommunfullmäktige den 28 november 2019. I
bolagsordningarna framgår bland annat föremålet för och ändamålet med bolagens
verksamheter. Ekonomiska mål och bolagsspecifika direktiv framgår i respektive bolags
ägardirektiv.

Bolagspolicy - Ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag antogs av
kommunfullmäktige den 28 januari 2016. Policyn ska tydliggöra kommunens ägarroll
och hur ägarstyrningen av de helägda bolagen ska genomföras. Dessutom anges
gemensamma principer inom områdena styrelse och VD, ekonomi, information samt
revision. Av policyn framgår att de viktigaste styrinstrumenten är bolagsordning,
aktieägaravtal, ägardirektiv och gemensamma principer för bolagen.

Avtal mellan Arboga kommun och Arboga Kommunalteknik AB träffas årligen. Dessa
avtal ska ses som ett komplement till bolagsordning, ägardirektiv och bolagspolicy och
beskriver de arbetsuppgifter som ingår i bolagets uppdrag. I avtalet framgår att
kommunen årligen lämnar ett driftbidrag till bolaget och hur detta fördelas mellan
bolagets olika verksamheter, men att detta kan komma att justeras under
verksamhetsåret.
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2.2.2 Intervjuer
Flertalet av de intervjuade anser att det finns en otydlighet vad gäller
ansvarsfördelningen mellan kommunen och Arboga Kommunalteknik AB och att det
därmed finns en gränsdragningsproblematik. Några menar att bolagets uppdrag i sig är
tydligt och att det har blivit bättre/enklare vad gäller vad gäller gränsdragning, medan
andra inte är lika positiva och menar att arbetet med att förtydliga måste fortsätta och
efterfrågar en modell som är mindre personberoende.

Att samma person är både teknisk chef i kommunen och VD för Arboga
Kommunalteknik AB idag nämns även i detta sammanhang utifrån de dubbla rollerna
som både beställare och utförare. Även kommunens beställarfunktion generellt nämns
utifrån att denna togs bort i samband med bolagiseringen och inte ersattes därefter.

Några av de intervjuade menar att bolagens verksamhet fortsatt bedrivs som om den
bedrevs inom en förvaltning och att det därför behöver förtydligas vad det innebär att
arbeta och bedriva verksamhet i ett bolag jämfört med inom kommunen.

2.3 Samverkan
2.3.1 Beslutsunderlag
I ägardirektiven för Arboga Vatten och Avlopp AB respektive för Arboga
Kommunalteknik AB står att bolagen ska samverka inom kommunkoncernen (bolag och
nämnder) i syfte att på olika områden skapa gemensamma kvalitets- och
effektiviseringsvinster. I en tjänsteskrivelse daterad den 26 februari 2019 till
kommunstyrelsens sammanträde samma dag ges exempel på sannolika
effektiviseringar vid bolagsbildning och ny organisation för de verksamheter som tidigare
fanns inom tekniska nämndens ansvarsområde. Dessa exempel anges nedan.

● Förvaltningschef
● Samverkan i VA-frågor i gemensamt driftbolag
● Samverkansfrågor, både inom KAK och kommunkoncernen, exempelvis

snöröjning, vaktmästeri, skötsel av grönytor, markarbeten
● Samverkan kring kostverksamhet
● Samverkan kring gemensamma system för koncernnyttan

Av tjänsteskrivelsen framgår vidare att den samordningsgrupp som tekniska
förvaltningen tidigare ansvarat för bedöms viktig för att uppnå en god samordning och
föreslås därför finnas kvar. Arboga Kommunalteknik AB ska, enligt skrivelsen, ansvara
för gruppen.

2.3.2 Intervjuer
Flertalet av de intervjuade anser att både kommunikations- och beslutsvägar har blivit
kortare sedan bolagiseringen. Vissa anser att resurser idag samutnyttjas på ett bättre
sätt, exempelvis ekonomifunktionen, vilket även minskar sårbarheten. Däremot finns det
en oro för att helhetssynen för hela kommunkoncernen vad gäller samordningsfrågor
riskerar att gå förlorad. Att kommunen och bolagen har olika IT-lösningar nämns som
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exempel. Det finns även en oro för att en “vi och dem”-kultur har skapats och att detta
riskerar att leda till minskad koncernnytta.

De flesta av de intervjuade anser att det finns ändamålsenliga forum för dialog och det
framkommer att antal forum har ökat för att få till en tillfredsställande samverkan och
minska risken för att frågor faller mellan stolarna. Dock efterfrågas samordningsgruppen
som tekniska förvaltningen tidigare ansvarade för.

En av de intervjuade sammanfattar det som att det idag finns en bra bas att arbeta
vidare på och förutsättningarna för att fortsätta utveckla verksamheterna finns.

Enligt några av de intervjuade har bolagiseringen lett till en försämrad samverkan med
samhällsbyggnadsenheten som är en enhet i kommunstyrelsens förvaltning. Historiskt
sett har samverkan med samhällsbyggnadsenheten varit dålig, men bolagiseringen har
försämrat den ytterligare, då det uppstår gränsdragningsproblem mellan
verksamheterna. Samhällsbyggnadsenheten har blivit en form av en “slasktratt” för delar
som andra inom kommunkoncernen inte vill ha. De intervjuade efterfrågar dock en
förbättrad samverkan mellan bolagen och samhällsbyggnadsenheten.

2.4 Ägarstyrning
2.4.1 Beslutsunderlag
Bolagspolicyn ska, som nämnts ovan, tydliggöra kommunens ägarroll och hur
ägarstyrningen av de helägda bolagen ska genomföras. I policyn regleras bland annat
nedanstående ansvarsfördelning/aktiviteter.

● Bolagen uttalar sig om verksamhetens förenlighet med bolagsordningen (ändamål,
befogenheter samt frågor av större vikt) i förvaltningsberättelsen.

● Kommunstyrelsen gör en årlig bedömning av bolagens verksamhet utifrån ändamål
och befogenheter som anges i bolagsordningen och i kompletterande direktiv från
kommunfullmäktige.

● Kommunstyrelsen lämnar en rapport till kommunfullmäktige om sin bedömning av
bolagens verksamhet under året i samband med årsredovisningen.

● Kommunfullmäktige får information av ordförande och VD för kommunens
majoritetsägda bolag i samband med fullmäktiges ordinarie sammanträde i april

● Dialogträffar äger rum två till fyra gånger per år med kommunstyrelsens presidium,
kommunchef, ekonomichef samt styrelseordförande och vd i bolagen. Träffarna
dokumenteras genom minnesanteckningar som redovisas i kommunstyrelsen.

● Bolagen medverkar vid bokslutsgenomgång och budgetträffar.
● Bolagen ansvarar för att överlämna ett flertal dokument, däribland protokoll, till

kommunstyrelsen.

2.4.2 Intervjuer
Åsikterna kring ägarstyrningen är motsägelsefulla. Vissa av de intervjuade anser att
ägarstyrningen är tydlig, medan andra anser det motsatta. Några av de intervjuade
menar att ägarstyrningen har blivit bättre, men att den kan utvecklas ytterligare, bland
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annat genom framtagande av gemensamma mål, men också mer specifika ägardirektiv
då de idag anses vara för generella. Även en revidering av bolagspolicyn efterfrågas.

Som nämnts ovan anser de flesta av de intervjuade att det finns ändamålsenliga forum
för dialog.

2.5 Medarbetare
2.5.1 Beslutsunderlag
I samband med verksamhetsövergången gjordes ett flertal riskbedömningar inför
ändringen i verksamheten. Av sammanställningen av dessa framgår att risk- och
konsekvensbedömningar har genomförts i grupper bestående av tekniska förvaltningens
medarbetare och skyddsombud utifrån de planerade ändringarna. Vidare framgår av
sammanställningen att många av de risker och konsekvenser som framkommit är
gemensamma för flera grupper. Riskbedömningarna visade på att det fanns en del
frågor kring nya anställningsavtal, administrativa uppgifter, licenser, datahantering och
uppdelning av inventarier. En del medarbetare uttryckte oro för att förändringen på sikt
skulle leda till uppsägningar och omplaceringar av medarbetare eller att
ansvarsområden skulle utökas utan att resurser tillfördes. Det fanns även viss oro för
styrgruppens avsikter och engagemang utifrån att medlemmarna i styrgruppen aviserat
pension, redan har pensionerats eller meddelat sin uppsägning.

Sammanställningen av frågeställningarna och orosområden framgår även i
beslutsunderlaget till kommunfullmäktige den 29 november 2018.

Förhandlingen med de berörda fackförbunden om verksamhetsövergången från
tekniska nämnden till bolag slutfördes den 21 maj 2019.

2.5.2 Intervjuer
Några av de intervjuade menar att förändringen inte har lett till att medarbetare sagt upp
sig i högre omfattning, medan andra menar att ett flertal administratörer valde att
pensionera sig i samband med bolagiseringen och att detta medförde viss
kompetensbrist inom det administrativa området hos bolagen. Även att kompetens
flyttades från kommunen till bolagen och bidrog till viss kompetensbrist i kommunen är
något som nämns av de intervjuade.

De genomförda förändringarna anses ha gått för fort. Detta har medfört att arbetsro
saknas, vilket i sin tur har skapat oro och viss otydlighet.

Ingen av de intervjuade har tagit del av någon form av uppföljning av de riskkällor som
identifierades inför verksamhetsövergången eller de åtgärder som föreslogs i framtagna
handlingsplaner. Regelbundna medarbetarenkäter skickas dock ut i verksamheten.
Enkäten är dock inte riktad att särskilt följa upp bolagiseringen, men i och med att de är
generellt utformade, menar några av de intervjuade, att enkäten även kan fånga upp
riskkällor kopplat till bolagiseringen.
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3 Sammanfattning och

rekommendationer
3.1 Sammanfattning utifrån iakttagelser vid utvärdering av bolagisering

3.1.1 Bolagiseringens syfte och effekter

Utvärderingen av bolagiseringen sker efter en relativt kort tid, vilket innebär att många
av de eventuella effekter som omorganisationen skulle leda till inte har hunnit att
uppnås. Vi konstaterar även att beslutsunderlagen inte har givit oss en så tydlig bild
kring de faktiska effekterna och inom vilka områden som dessa skulle finnas. Detta
begränsar vår analys och möjligheten att ge rekommendationer.

Efter genomgång av erhållna beslutsunderlag och övriga dokument som härrör från
genomförandet av bolagiseringen samt efter genomförda intervjuer med personer som i
varierande utsträckning haft insyn i bolagiseringen och dess effekter har vi gjort en rad
iakttagelser. I beslutsunderlaget samt vid genomförda intervjuer framgår att syftet med
bolagiseringen till stor del utgjordes av möjligheten till en ökad samverkan med Kungsör
och Köping, inom de tekniska verksamheterna. Eftersom ingen samverkan finns idag
inom detta område, med Kungsör och Köping, så har inte detta syfte kunnat uppnås.
Många av de intervjuade ser dock fortsättningsvis en stor möjlighet till utökad
samverkan med närliggande kommuner, i närtid.

Ytterligare ett syfte som lyfts fram i beslutsunderlag och i de intervjuer som företagits är
att bolagiseringen ska leda till effektiviseringar och få skattemedlen att räcka till, i större
omfattning.

Noterbart är att beslutsunderlagen för bolagiseringen är otydliga avseende syfte,
effekter och ekonomi. Det finns till exempel inga ekonomiska analyser av effekterna av
bolagiseringen eller inom vilka områden, vilket gör utvärderingen och analysen av
bolagiseringen svårare.

Utifrån uppgifter lämnade i intervjuerna framstår det som att bolagiseringen initialt har
medfört ökade kostnader generellt och ökad belastning på ekonomiadministrationen.
Några av de intervjuade lyfte även fram att administration inte fick tillräckliga resurser
och lite tid för förberedelse inför bolagiseringen. Däremot framgår att verksamheterna
har blivit mer renodlade och med en tydlig särredovisning, vilket kan leda till viss
effektivisering när intäkter och kostnader tydliggörs. Likaså framgår att besluts- och
kommunikationsvägarna har förkortats i och med bolagiseringen, vilket kan leda till att
resurser samutnyttjas på ett bättre sätt. Dessa förbättringar kan leda till effektivare
arbetssätt, ökad samverkan och minskad sårbarhet, vilket i slutändan också måste
innebära att de ekonomiska resurserna kommer att räcka till mer verksamhet.
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3.1.2 Styrande dokument

Rörande styrdokumenten kan vi se att bolagspolicyn från 2016 är i behov av revidering.
Den antogs innan bolagiseringen genomfördes. Likaså bör ägardirektivet för Arboga
Kommunalteknik ses över då några av de intervjuade har uppgett att det finns en
gränsdragningsproblematik mellan kommunen och bolaget, som bör hanteras i ett nytt
ägardirektiv. Några av de intervjuade efterfrågar också revidering av samtliga
ägardirektiv då befintliga ägardirektiv är för generellt utformade. Uppdrag har getts att
uppdatera och se över samtliga ägardirektiv bortsett från AKTAB:s ägardirektiv.

I utvärderingen noterar vi även viss sårbarhet kopplat till personberoende och även risk
för gränsdragningsproblem kopplat till att samma person är både teknisk chef i
kommunen och VD för Arboga Kommunalteknik AB. Den dubbla rollen som både
beställare och utförare kan bli problematisk utifrån de dubbla lojaliteterna och att rollerna
kommer att påverkas beroende på vem som har befattningen.

3.1.3 Samverkan

Som vi tidigare noterat så var grundsyftet att samverka med Köping och Kungsör, vilket i
nuläget inte är påbörjat. Diskussioner kring kommunernas samverkan har dock inte
avslutats utan pågår. Vår bedömningen är att det är av vikt att försöka hitta
samverkanslösningar mellan kommunerna, just för att skapa ekonomiskt utrymme för
framtida utmaningar, men också att få en teknisk organisation som attraherar rätt
kompetens och utvecklar den vidare.

Kopplat till samverkan internt i kommunen, noterar vi att de flesta intervjuade anser att
det finns ändamålsenliga forum för dialog mellan verksamheterna idag, vilket ökar
samverkansmöjligheterna och minskar risken för suboptimering, gränsdragningsproblem
m m.

Bolagiseringen har dock medfört, enligt intervjuerna,  en försämrad samverkan med
samhällsbyggnadsverksamheten, vilket gett upphov till en mängd
gränsdragningsproblem.

3.1.4 Ägarstyrning

Åsikterna som framkommer i intervjerna kring ägarstyrningen är motsägelsefulla. Vår
upplevelse utifrån intervjuerna är att ägarstyrningen har blivit bättre, men att det finns
fortsatta utvecklingsbehov. De intervjuade beskriver ett behov av revidering av
styrdokumenten. De anser att bolagen behöver mer verksamhetsspecifika ägardirektiv
och ett tydligare helhetstänk, men gemensamma mål för bolag och kommun.

Däremot så anser de flesta att det finns ändamålsenliga forum för ägardialog med
bolagen.
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3.1.5 Medarbetare

I vår utvärdering ser vi att det inte skett onormalt många uppsägningar, trots den oro
som redogjorts för i beslutsunderlag och riskanalyser inför genomförandet av
bolagisering. Inom administration ledde bolagiseringen till förtida pensionsavgångar på
medarbetarsidan, vilket ledde till viss kompetensbrist inom det administrativa området
hos bolagen. I intervjuerna framgår att bolagiseringen inte medförde någon större
skillnad i det dagliga arbetet för den enskilda medarbetaren.

Vi noterar dock att någon uppföljning på medarbetarnivå i form av medarbetarenkät inte
har genomförts.

3.2 Mot bakgrund av vad som framkommit av rapportens iakttagelser och
bedömningar lämnar vi 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

● att genomföra en medarbetarenkät för att fånga frågor kring bolagiseringen, men
också att få en återkoppling på medarbetarnas status i nuläget.
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Bilaga 1 Intervjufrågor

Syftet med utredningen är utvärdera effekter och måluppfyllelse av bolagiseringarna i
Arboga kommun.

Inledande frågor

● Vad var syftet med bolagiseringen? Varför bildades bolagen? Vilka mål/effekter
skulle uppnås? (exempelvis tydligare beställar-/utförarmodell, kvalitets- och
effektiviseringsvinster, samverkan med KAK)

● Har de uppnåtts?

Generella frågor

Bolagiseringen

● Vilka för- respektive nackdelar ser du med bolagiseringen?
● Hur fungerar det idag? Vad fungerar bra och vad kan bli bättre?
● Hur påverkas verksamheten av nuvarande modell? Vilken verksamhetsnytta ser du,

det vill säga för- respektive nackdelar utifrån ett verksamhetsperspektiv? Vilka
incitament finns för verksamheten/bolaget att minska kostnaderna?

● Vilka utvecklingsmöjligheter ser du?
● Hur ser du på sammansättningen av bolagsstyrelserna? Behövs mer sakkunnighet,

externa styrelseledamöter, kompetens och erfarenhet för själva verksamheten som
bedrivs?

Fördjupade frågor

Styrande dokument och uppdrag

● Är bolagens uppdrag tydliga?
● Överensstämmer bolaget/bolagens verksamhet med det som anges i bolagsordning,

ägardirektiv, bolagspolicy och andra styrande dokument?
● Arboga Kommunalteknik AB (AKTAB): Hur ser processen för framtagandet av det

årliga avtalet ut? Bör något förändras?
● Arboga Vatten och Avlopp AB (AVAAB): Hur arbetar bolaget med minimera

klimatpåverkan och hitta energieffektiva lösningar?

Samverkan

● Hur ser samverkan/samarbetet inom kommunkoncernen ut? Vad fungerar bra? Vad
kan utvecklas? Uppnås de effektivitets- och kvalitetsvinster som önskas enligt
ägardirektiven? Även ekonomiska?

● Uppnås den koncernnytta som önskades vid bolagiseringen?
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● Hur ser nuvarande ansvarsfördelning mellan bolag och kommun ut? Är
ansvarsfördelning/gränsdragning mellan kommun och bolag tydlig? Bör något
förändras?

● Hur fungerar kommunikationen inom kommunkoncernen? Vilka forum för dialog
finns, vilka deltar i dessa och med vilken frekvens äger de rum?

Ägarstyrning

● Hur ser ägarstyrning ut?
● Hur tycker du att ägarstyrningen fungerar i dagsläget?
● Vilka forum för dialog finns, vilka deltar i dessa och med vilken frekvens äger de

rum?
● Vilken uppföljning till gör bolagen, till vilka funktioner och med vilken frekvens äger

de rum?

Medarbetare

● Hur har medarbetarna reagerat på bolagiseringen och de verksamhetsövergångar
som genomfördes? Har exempelvis någon medarbetarenkät genomförts som fångar
detta på något sätt?

● Hur fungerar samverkan med facket kring detta?
● Hur har de riskkällor som identifierades inför verksamhetsövergången följts upp?
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Bilaga 2 Intervjuade

Tomas Karlsson KS Kommundirektör

Jonna Lindman KS KSO

Anders Neuman KS Ekonomichef

Carl-Erik Almskoug AVAAB Ordförande

Magnus Andersson AKTAB VD

Ricardo Dojorti KS Samhällsbyggnadschef

Maria Ekmark AVAAB Planering och Underhållsingenjör

Sofie Eriksson KS Ekonom

Anne-Marie Fredriksson KS F.d samhällsbyggnadschef

Ylva Petersson KS Kanslichef

Anders Röhfors AKTAB Ordförande

Christina Skantz AKTAB Ekonomichef

Ulf Zackrisson AVAAB VD
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2022-04-21

Peter Söderman Viktoria Högström Unell

Magdalena Bergfors

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av Arboga Kommun. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på
hela eller delar av denna rapport.
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