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FÖRORD

Lokaldemokratikommittén, tillsattes våren 1992, har övergripandesom som en
uppgift olika åtgärder föröverväga lokalastärka den demokratin. Kommitténatt att
har också i uppgift följa pågåendeden utvecklingen det kommunala området,att

kännetecknas avreglering, marknadsorienteringoch internationalisering.som av

Enligt direktiven dir. 1992:12 skall kommittén inom för uppgiften attramen
studera marknadsorientering kommunal verksamhet bl.a. omfattningenkartläggaav
och effekterna den ökade bolagiseringen. Mot dennabakgrund kommitténharav
uppdragit till Statskontoret skillnader,utreda främst från effektivitetssynpunkt,att
mellan kommunal verksamhet i förvaltning och imotsvarandeverksamhetegen
kommunala bolag.

Fyra delstudier har genomförts avseende

insamling och hushållsavfalltransport av-
förvaltning kommunala fastigheterav-
eldistribution-
näringslivsverksamhet.-

Statskontoretsutredningsarbetehar utförts avdelningsdirektör Meta Boethius,av som
också utarbetat studien fastighetsförvaltningFör har Göran Anderssonrapporten. av
och Per Dahlgren, Komrev AB, anlitats.

Författarna själva för innehållet i rapporten.svarar

Rapporten ingår i serie skrifter, förutgör underlag kommitténs arbete.en som

Stockholm i april 1993

Lokaldemokratikommittén

Sven Lindgren Kai Kronvall
Ordförande Huvudsekreterare



UPPDRAGETl

LokaldemokratikommitténfrånUtredningsuppdraget1.1

från Lokalde-uppdragseptember i1992fick den21Statskontoret
verksamhetkommmunalskillnadermellanutredamokratikommittén att

bolag.i kommunalaverksamhetmotsvarandeochförvaltningi egen
betoningmedkomparativadeninriktningallmän ansatsenSom angavs

nämligeneffektivitetsaspekter,antalett

lokalanvändning-
bemanning-
administration- resultatprestationsmått- skattemedeltillskotteventuellt av- marknadenlokalapåverkan denbolagets- verksamhetbolagetspåverkaninsynsreglernas- eventuellt driñöverskott.användningenav-

verksam-vad gällerviss variationmedskulle studerasfem fallMinst en
hetsområden.

1993.den 31skulleUppdraget avrapporteratsenast marsvara

Syfte1.2

ikommunalverksamhetskillnadermellanskalluppdragetEnligt egen
medbe-utredaskommunalabolagverksamhetimotsvaranderegi och

effektivitetsaspektematoning ovan.

utgångs-medpreciseratstillharprojektetSyftet med att om manavse
effektivaredetkaneffektivitetsparametrar atti ärpunkt avgöraom

förvalt-ii bolagsformverksamhetkommunalbedriva viss än egenen
intressan-såfalliVilka nyckeltal kandetning eller år tvärtom. varaom

roll kaningenorganisationsformenspelarAlternativt,framattta ta -
såde i fallviktigare vilkafaktorerandra ärvara -

medbl.a.kompletteratseffektivitetsaspekterharUppdragets

Organisationsformbefintligibedrivaverksamhetenmotiv for att- verksamhetenkontrollinternexternbehov avav- verksamheten.utvecklingenpåverkan av-

fram vid in-kommitharintresse,Också synpunkterandra somav
dokumenteras.for kommunerna,företrädaretervjuer med



Några1.2 bakgrundsaspekter

årensDe krav kostnadsminskningarinom kommunal förvalt-senaste
ning har lett till olika initiativ tagits for effektivisera kommunalaatt att
åtaganden.Aktiebolag form for bedriva kommunalverksam-är atten
het fått ökad aktualitet.som

Kortfattat någraredovisas faktorer bakgrund utgångs-ochsom som
punkt för genomförandet uppdraget.av

Tidigare utredningar, m.m.

Aktiebolag i kommunal för kommunalaangelägenheter funnitsharägo
sedanslutet återkommande1800-taletoch ifrågasattsoch över-av

Offentliga utredningarhar i huvudsakfokuseratvagts den rättsliga
innebördeni bolagsformen,kommunalabolagsoffentligrättsliga och
privaträttsliga ställning, konkurrensfrågor.samt

allomfattandeMer belysningar motiv, mål, ekonomi, styrning, före--
tagskultur har de årengjorts bl.a. Collin och Hanssonsenastem.m, av-
Kommunalt Bolag 1991 och Dahlgren Meyer och Sturessonav
ESO-rapporten Kommunerna företagsägare-aktiv koncernled-som
ning i kommunal regi, Ds 1992:1l Dessa har utgjortrapporter

i det referensmaterial utnyttjats for uppdragetsstlnmen genomfö-som
randeoch redovisasi bilaga års årgång1992 Kommun-som av
Aktuellt har redovisat flertal artiklar kommunalaaktiebolagsett om
verksamhet belyserdendebatt pågår. SvenskaArbetgivarefö-som som
reningenSAF har i flera publikationer månadernade ställt sigsenaste
avvisandetill kommunalaaktiebolag foretagsform.som

Statistik mm.

SCB och SvenskaKommunförbundet samlar och publicerar bety-en
dandemängdstatistiskt material Sverigeskommuner jfr refe-över
rensmateriali bilaga förteckningEn samlad eller katalog saknas
dock kommunalaaktiebolag,över medangivande kommun, verk-av
samhet,ägarandelar,ekonomi, osv.

Kommunalabolag har varierande beroende denkommunalastatus
ägarandelen.SCB använderi sin statistik majoritetsvillkoret, d.v.s. ett
bolag skall till 50 % kommunenforägas än benämnaskom-attmer av
munalt företag

tillgängligAv publiceradstatistik Svenska Kommunförbundet, SCB:
Kommunägdaföretag sid framgår1990, 19 antaletkommunägdaatt
aktiebolagden januaril 1990 920 samt dessutom vilande148 bo-var
lag, med omsättning drygt 59 miljarder kronor och med46 093en
anställdavarav deltidsanställda4 746 och timanställda.2 614 Bola-

sammanlagdatotala tillgångar motsvaradecirka miljarder240gens
kronor, någotvilket kommunernasär tillgångar.samladeän Avmer



framgår1992till kommunernaLokaldemokratikomtnittensenkät att
verk-överföraeller planeraröverförtunderkommuner131 senare

del-ellermedkommunenbolagsformtillsamhet somensamagaresom
frånuppgifternastatistiskadesåockså visarskerAtt senasteagarev

fannsjanuari l 0341992Kommunförbundet.Den 1SCBSvenska
två år.bolagmedsåledes ökning 114aktiebolag,kommunala en
totalatill Den46 741.medhadeökat 648anställdaAntal om-personer
cirkaökning 26dvsmiljarder kronor,drygt 85sättningen envar

tvåårsperiodenundermiljarder kronor

affärsverksamhetochbådeförvaltningKommunalt AB

deti-fornämndbolagbeteckningenanvänderCollin och attHansson
aktie-kommunalautmärkerOrganisationsformspeciellanieraden som

lagstiftningoffentligrättsligbådeVerksamhetenbolag styrs av
lagstiftningprivaträttsligochm.m.kommunallagen av

iuppfattaskommatillämpningarmedlagaraktiebolagslagen. Dessa
aktiebolagenskommunalaavseendedespecielltvarandra,konflikt med

utifrån kommunallagensaffärsmässigtagerandetillmöjligheter ett
stadgandeom

verksamheti bolagensinflytandeoch politisktstyrning-
kommunnyttan

likställighetkommunal- självkostnadsprissattning- oftentlighetsprincipen.-
bl.a.beskrivsagerandefaktisktexempelaspekterochRättsliga av

Överlåtelsehandlingar,bolagsord-och Sturesson.Dahlgren Meyer
förhållandet mellanreglerarmflzigardirektiv, dokumentningar, som

bolagför kommunalabetydelsefår änbolagetochkommunen störreen
frågorreglerassådanahandlingar röraktiebolag.för privatägda I som

avkastnings-beslutsbegränsningar,inflytande,avgifter,insyn, ägarens
primärtvinstekonomiskintebolag harKommunalakrav, somm.m.
det verk-ställetprivata företag. Ikaraktäriserarmål, normalt ärvilket

huvudsakligadetkommunalainnehålloch den ärsamhetens nyttan som
forintresset ägarna

bolagsformVerksamhet i

verk-huvudsakligentekniskaverksamhetBolagiseradkommunal är
vattenfor-ochfastighetsförvaltning,el-,såsomsamheter värme-gas-,

vård och skola förekommeravfallshantering.Omsorg,sörjning samt
pågåendedebolagnågot i kommunalägdaundantaginte med trots

i kommunerna.organisationsförändringarnaomfattandeoch mycket
så-bolagisera,åberopasförMotivoklara.Skälentill detta attar som
vissaikonkurrensekonomisktkortare beslutsvägar,eget ansvar,som

motivera bolagi-välpersonalpolicyfrågor skulle likafrihet ifall, m.m.
daghemägande äldreomsorg,sering kommunaltmed mm.av



tekniskaDe verksamheternakan historiskt harent
bolagsförutsättningar. Energiverk har gång privataLex. startatsen
initiativ i bolagsformfor sedermera kommuneni förvalt-övertasatt av
ningsform åter omvandlas, till kommunalt bolagsamt Desenare nu
tekniska verksamheterna investeringstunga,vilket kan motiveraär en
ekonomiredovisningoch kapitalförvaltning utifrån företagseko-ett mer
nomiskt hårda,De tekniska,kapitalkrävandesynsâtt. verksamheterna
bedrivs i bolagsformmedangärna de mjuka, personalintensivaverk-
samheternafinns i Förvaltningeller förekommeregen somnu av-- -knoppadetill kooperativ och helt privata företag

Förutom de tekniskaverksamheternaförekommer också närings-rent
livs och turism i relativt omfattning i bolagsform, detstor senare
ofta i delägdabolag

Motiven till kommunernaväljer bolagisera vissatt verksamhetatt ären
avgörandefråga for utvecklingen,ägandet,inflytandet, effektivite-en

inom områderespektiveten o.s.v.

Effektivitet produktivitet

Stat-kommunberedningenframhöll följande i delbetänkandetKommu-
nala företag Ds C 1985:13: Verksamheten privaträttsligagenom

bådehar för- och nackdelar. Till fördelarna hör iblandorgan en
större effektivitet i verksamheten åstadkommasän den kan isom
nämndförvaltning.

Collin och Hanssonskriver Kommunerna står inför betydande fi-
nansiella problem. Med kommunala skattetak finns endast av-
giftsökningar och rationaliseringar förbättrar produktivitetensom

tillgåatt lösningar. Ett sätt förbättra produktivitetenattsom är
förstärka incitamentenatt till ökad ekonomisk effektivitet. Det äri

denna tredje situation aktiebolagsformen harsom setts ettsom
möjligt alternativ. Varforjust bolagsformen skulle möjliggöra
ökad ekonomisk effektivitet frågaär studerade dokumenten som
inte någotbehandlat nämnvärt. I dokumenten det förtas snarast
givet bolagsformen lederatt till ökad ekonomisk elTektivitet.

För bedömaeffektiviteten böratt det finnas mål for verksamhetenett
vilket produktionen skall kunnamot Målstymingmätas. och uppfölj-

ning resultatmått relativt företeelse,är Någonav utvärdering el-en ny
ler belyserökad kostnadseffektivitetrapport i kommunalsom verk-
samhetöverförd till bolagsform,utifrån någonmetod medgersom
jämförelser har, såvitt känt, inte publicerats.



GENOMFÖRANDE2

Metod2.1

skallverksamheternakommunalastudien deuppdragetI att avanges
anting-verksamheternakanmellanJämförelserkomparativ. görasvara

Alternativtverksamhet,vissbolagiseringefterfore eller av enenen
förvalt-iverksamhetmedtvå, flera, kommunerellerkan egensamma

i bo-verksamhethar dennakommunerningjämforas medandra som
fallet innebärproblem. det förraBåda innebär Ilagsform. sätten om-
verksamhetsforänd-till bolag oña andrafrån förvaltningbildning egen
ansvarsforändringarförsvinner,tillkommer ellerdelmomentringar, nya

svårig-innebärvilkettillämpas,ekonomisystemgenomförs, m.m.,nya
administrativaellerbedöma lokal-i detaljrättvist ochheter t.ex.att

två bör-jämförelser mellan kommunerfalletkostnader.I det senare -
Vilkamöjligt likna varandra.utsträckningsåikommunerna stor som

forvarit självklarthar inteså avgörandei fall Dettalikheter bör vara
vårajämförelser.

landetsredovisningtillgängligsamladfinns ingen överSomnämnts
formorganisatoriskredovisadeiverksamheternamedkommuner -

underlagforkommunaltbolagförvaltning respektivekommunal som-
respektivekommuner,lämpligaverksamheter,vår utredningsval av

och tidskrifts-och litteratur-intervjuergrundvalUrval har skett av
geografiskgällersystematisktvaddärmedinte varitharstudier. Det

helhetsperspektivutifrånvariationerlämpliga överspridningeller ett
ocksåsinabransch harsakverksamhetVariekommunalverksamhet. -- teknisksakinnehåll,speciallagstiñningutifrånförutsättningarspeciella
organise-mycket olika,sinsemellanutveckling Kommunernaärm.m.

for-både bolagsformoch iikonstellationer,i olikaverksamheternarar
valtningsform.

verksamheterolikamöjligheter studeraförförstudieEn attatt testa
mellansvensknormalkommuntvå dagar igenomfördesunder en

definitionenligt SCBsnormal

värdefulltvaritdet hadekan konstaterasbakgrund dettaMot att omav
nå fullödigtbredareforläggasstudienhadekunnat att ett re-merupp

bredaresådanövriga medgavTid ochsultat. ansatsatt enenresurser
verksamhetsom-forgenomförasendastenkätundersökning,kunde ett

råde.

kommunerverksamheter ochVal2.2 av

verksamhetsområdetIn-enkätundersökningenvaldesdenbredareFör
Övriga eldist-hushållsavfall verksamheteroch ärsamling transport av

bli konkurrensut-förutsättsofta bolagiseradochribution är somsom
forvaltningsbyggnaderfastighetsförvaltningegnaunder 1994,satt



vanlig verksamhetär bolagiserasom en att ärmensom en
krisbransch näringslivsfrågor harsamt mycket litet inslag af-som avfarsmässighetoch därför förefaller något udda bolagisera.att

Enkätundersökningenhar omfattat de kommunercirka % i20 Sveri-
har sin insamlingoch hushållsavfallge som organiseradtransport av

antingeni förvaltning eller i kommunaltaktiebolag.egen

Fastighetsförvaltningavseendefastigheterför kommunens brukeget
har studeratsföre och efter ombildning till aktiebolag i stad.störreen
Dennaombildningjämförs sedanmedfastighetsförvaltningeni en sepa-resultat- balansenhetirat stad.Likheterstörre mellankom-en annan

har inte varit avgörande,eftersomstudienfokuseratmunerna
föreeñeH-situationer,

För studien eldistribution valdes kommuner i mellansverigeav tre somstrukturmässigt sålika varandraär möjligt. Två dessahar el-som avdistribution i förvaltning, i aktiebolag.egen en

Näringslivsverksamhetharjämförts mellantvå glesbygdskommuneri
Norrland, stad istörre Norrland och förortskommun tillen Stock-en
holm.

Kommuner studerats inte, beskrivssom detaljeratnamnges men mera
under respektiveredovisning studiernai bilagorna 3av -

2.3 Studiernas uppläggning

Insamlingoch hushållsavfalltransport av

För bakgrundsinformation,branschbeskrivning har använtm.m.SPKs publikation Offentliga tjänster 1991 :3 och Verksamhetsberät
telse för1991 SvenskaRenhållningsverks-FöreningenmedRVS Ser-
vice AB. Vi har ocksåfått värdefull information och upplysningarfrån
SvenskaKommunförbundet, SvenskaRenhållningsverks-Föreningen
mfl. Avfallshantering de kommunalär verksamhetsområdenett av somkonkurrensutsatt.är

Statistiska ÖrebroCentralbyrånSCB i medLeif Heinstedt somhandläggarehar, konsult, for enkätundersökningen.som ansvarat Han
har därvid erhållit stöd bla. från SvenskaRenhållningsverks-Förening-

Örebrooch från kommun Enkätenharen utformats i samrådmed ossoch med SvenskaKommunförbundet.

Antalet utsändaenkäteruppgick till 60, till19 kommunalaaktie-varav
bolag och till41 kommunermedavfallshanteringi förvaltning,egentotalt cirka 20 % Sveriges Övrigakommuner. kommunerav har sin
avfallshanteringutlagd till privata eller bedriverentreprenörer den i
olika blandformer Kommunalabolag anlitar underentreprenörersom



vilkentill bilagaunderbilagafinnsingått studien.Enkätenihar som
i sin helhet.undersökningenredovisningutgör aven

Fastighetsförvaltning

framgår inteutgiftersektornskommunaladenredovisningarSCBsI av
kostnader,fastigheterna.Dessadeförvaltningforkostnader egnaav

betydandeochdockkostnader,sakverksamheternasi ärinkluderassom
uppgå till cirka %Kommunförbundet 30enligt Svenskauppskattas av

budgeten.kommunaladen

fastighe-kommunaladevanligt konkurrensutsättablir alltmerDet att
sinahyraförvaltningarnakommunalatill devalfrihet attd.v.s.terna, ge

fastig-dock oñafrihet begränsasmarknad,Denna attlokaler aven
idrottshallarändamål,speciellavissaprojekteradeför tex.heternaär

kris-närvarandeförFastighetsmarknadenbrandstationer.och är en
outhyrdaandeloch ökandefastighetsvärdensjunkandebranschmed

lokaler.

bruk harförfastigheterkommunalaförvaltning egetstudienFör avav
StudienharDahlgrenochAndersson PerGörananlitat AB,Komrev

samrådmedilagts oss.upp

trettiotalmedsamtalintervjuer ochgenomförthar ettKonsulterna per-
studien.DelsiTvå hartvå kommunerna. använtsi de ansatsersoner

Akommunfastighetskontorsittbolagiserat stu-kommunhar somen
till bolagombildningenefterrespektiveföretiden d.v.s.deratsöver -- kommun Bkommunjämförts medkommundelshar en annansamma

Tyngdpunk-balansenhet.fastighetskontororganiseratsitt som ensom
aktiebolag i kommun A.tillombildningi har lagtsarbetetten

i bilagaredovisasi sin helhetStudien

Eldistribution
tjäns-Offentligabl.a. SPKsområdettill harintroduktionFör använt

pågåendeel-till dendirektivenockså deltagit199113. Vi harter av
lagsutredningen.

ochkommunalaverk 26eldistibutörer %29Enligt andelenSPK är av
bolag El-privatastatligaochAndra aktörerkommunalabolag% är

koncessionsinnehavare,förmonopolverksamheti dagdistributionen är
ekonomis-ochorganisatoriskaförutsätts bli konkurrensutsattommen

ochmellanlokala elnätdraska gränser vara.somen

tillhandahålla förelig-skyldighet for kommunernaNågon formell att
enligt SCB,avgiftsfrnansieradhar,inte. Elforbrukningen är ensomger

kommuner.% i allatäckningsgrad 100

kommu-elverk ochtvå kommunalavidgenomfört intervjuerVi har ett
bedömtmellansvenskakommuner,aktiebolag inalt varatre som



jämförbara. Jämforbarhetenhar bådekommunernasstrukturavsett och
storlek elverkensorganisationeroch försörjning råkrañ.samt av

Studienredovisasi sinhelhet i bilaga

Näringslivsverksamhet

Näringslivsverksamhetkan forefalla udda bolagiseraeftersomdetatt
till har litet inslag affärsmässighet.synes av

För orientering sakområdethar SvenskaKommunförbun-använtom
detsnäringslivsenkât Näringslivet1991 i fokus. Synpunkter rådoch
har dessutominhämtatsfrån verksammamednäringslivsfrå-personer

i kommuner, forskare, konsulter mfl.gor

Av Näringslivsenkätenframgår denverkställandeledningenatt av
kommunernasnäringspolitik handhas kommunstyrelsen i 60av ensam
%, kommunalt bolagstiñelse i 24 % och särskilt inrättadav nämnd,av
styrelseeller utskott i 13%, För resterande %3 redogörs inte.

harDet inte varit möjligt for hitta likvärdiga jämtörelseobjekt.attoss
Därtill kommunernasär förutsättningar, struktur och ekonomi och nä-
ringslivsfrågornasorganisation,roll och hanteringalltför olika. Vi an-sågdet ändåvärdefullt analyseramotiv till näringslivsverksamheter-att

organisationoch efterfrågaeffektivitetsaspekternas att verksamhe-
ten.

Vi valde genomföra intervjuer iatt kommuner i tvåNorrland,tre med
kommunalt aktiebolagoch med förvaltning for näringslivsfrå-en egen

Därefter behövdesytterligare kontrollkommungor. med närings-en
livsverksamheti förvaltning. Vi valdedå forortskommun tillegen en
Stockholm.

Studieni sin helhetredovisasi bilaga



STUDIERNAAVRESULTAT3

fram-redovisasresultatochanalysermedbeskrivningar somUtförliga
kortaavsnittdettastudie.respektive I görförgått 5i bilagorna2 - område.respektiveförresultatensammanfattningarav

hushållsavfallochInsamling transport3.1 av

% Sve-15vilket%76enkäterna motsvararSvarsfrekvensen avvar
kategoriertvådetillhörSverigeskommuner%20kommuner.riges av

undersöka.skullebolagkommunaltförvaltning och somegen --
förvalt-mellanskillnadermarginellamycketkundekonstatera egnaVi

genomsnitts-redovisningi SCBsaktiebolagkommunalaochningar av
detalj, har lettienkätsvareninklusive analysRedovisningen,värden. av

nå-föreliggerintedetslutsatsendrasamrådmed SCB,i atttill att,oss hushållsav-ochinsamlingmellaneffektivitet transportskillnad i avgon ak-kommunaltiverksamhetmedförvaltningjamfortfall i sammaegen
tiebolag.

kon-avfallshanteringenärpåverkaseffektivitetenEventuellt kan attav
ochbolagenhälñeni knapptuppgivitsdenvilketkurrensutsatt, avvara
på-harkonkurrensförvaltningarna.Dennadehälfteni än egnaavmer

riktning.positiviverksamhetenverkat

Fastighetsförvaltning3.2

och PerAnderssonkonsulternaGörangenomförtsStudienhar av
fastighetsbolagbättresin ArkallarDeAB. rapportDahlgren,Komrev

fastighetskontorän

tvåiförvaltningsfastigheterförvaltningjämförtharKonsulterna av
fastighetsförvalt-ombildatharAkommunoch B. IAkommuner, man

harAkommunbalansenhet.Itilli kommunBbolag,tillningen ett en
Aktie-studerats.aktiebolagtillfastighetskontorfrånhelaprocessen -- B.i kommunbalansenhetensedan medi harbolaget A

fas-skillnad mellanlitenmycketdetbedömningKonsulternas ärär att
ibalansenheten,och B,bolaget,i kommun A,tighetsförvaltningarna

kostnadsbild,fått bättredeBåda kommunerna merdag. att enanger
kostnadsmedvetenlokalanvändareochkostnadsmedvetna perso-mer

nal.

fungerandekoncern-ståndtilllättaredetMöjligtvis kan att envara
medbo-jämförelseibalansenheten,förvaltningsformen,styrning med

åmellankonfliktinbygdharaktiebolageteftersom enalagsformen, en
ochvälkommunkoncernenså sidanoch andravinningsidan ve.egen



3.3 Eldistribution

Vi har tvåstuderat elverk i kommunalförvaltning och elverk iett
kommunalt bolag. Inget tyder någon dessatvå organisatoriskaatt av
former avgörandeför verksamhetenär bedrivseffektivt. Förutsätt-om
ningar i organisatoriskhänseende särredovisningär verk-snarare av
samhetoch ekonomi tydligt for verksamhetensbedrivande.samt ansvar
Avgörande ocksåtillgång till råkrañ,billig långsiktigaär och kloka in-
vesteringar professionellteknisk och ekonomisk ledningsamt samtatt

övergripandemål hållaha lågaeltaxor.attsom

Möjligheter frigöra kapital för kommunenatt bolagiseringgenomen av
elverk i förvaltning har framkommitett motiv ändraegen attsom or-

ganisationsform,Effektivitetsaspekteråberopasinte skäl till så-som en
danförändring

Om kommer konkurrensutsattas kommunallagensatt stadgan-synes
den likställighet, självkostnadoch offentlighet behövaom att omprövas

eldistributionsområdet nuvarandeorganisationsformerskallom
kunnabibehållas.

3.4 Näringslivsverksamhet

Vi har inte kunnat de finns någraskillnaderavgöra i effektivitetom
mellande studeradefyra näringslivsorganisationernadärför de äratt
alltför olika och därmedinte låter sigjämforas, De fyra representerar

principiellt olika organisationsformer,tre nämligenkommunalt aktiebo-
lag, resultatenhetoch nätverk. Verksamheternasinnehåll skiljer sig

väsentligapunkter, kommunernasstruktur och den politiska styr-
ningenlikaså

tvåI de kommuner har näringslivsverksamheteni kommunal for-som
valtning ansåg verksamhetenkundebolagiserasatt denhademan när
inslag affärsverksamhet, industrifastighetsförvaltning. tvåtex. deav I
kommuner har näringslivsverksamheteni aktiebolag dock detsom var
huvudsakligamotivet till bolagisering kunnaumgåsmed näringsli-att

Andra motiv till bolagiseradnäringslivsverksamhet,vet. funnit,som
kunnabehandlaforetagsfrågorär att under sekretessoch smidigareatt

kunnabedriva uppdragsverksamhet.



SLUT-ANALYS OCHSAMMANFATTANDE4
SATSER

och slutsatserAnalys4.1

effektivitetsaspekterUppdraget -
förvalt-kommunalorganisationsformenVåra delstudierhar visat att -

verksam-föravgörandeinteaktiebolagkommunalaning eller är om- resultat-balansenhetformenFörvaltnings-eñektivt.bedrivsheten
bolagsformen.finns iförutsättningari principmedger somsamma

kommu-samladeoch denförutsättningarspeciellaVarje verksamhets
överväganden.organisatoriskaförutgångspunkterbörnalanyttan vara

detaspektervissasammanfattarochanalyserardetta avsnittI
användervåra analyservåra studier.från Iresultatetsamlade oss

aktiebolag,kommunalastudierfrån andraockså erfarenheter omav
ochrespektiveDahlgren,MeyerCollin och Hanssonredovisatsavsom

framgångskri-erfarenheterutgångspunktiocksåViSturesson. tar av
statlig förvaltning.terier i

ef-framgått varit belysaharvårt uppdragUtgångspunktenför attsom
jämförtemellanoch harverksamhetersinsVi harjämförtfektivitet.

bolagisering.efterföre ochverksamhet enen

lokalanvändningâuppdraget;ieffektivitetsaspekterVissa angavssom
flera skäl.jämförasvåravaritadministrationharbemanningoch att av

verk-bådeifördelasskalloña samkostnaderdetDels egenär som - kostna-organisationsförändringarmedföroch i bolag dels attsamhet - Exempelförändringen.föredokumenteradeenkelt inte finnsdernahelt
administrationmedharde elverkendet första är tre gemensamsom

fastighets-ombildningenandraExempel dettekniska verk. är av en
förvaltning till bolag.

skillna-påtagligavisakunnatnågon studiernadock inte iVi har av
går hänförabolag,kommunalaochförvaltningder mellan attsomegen

administration, lo-fått fram forkostnaderOrganisationsform,i detill
eller personal.kaler

eñektivi-ocksåvaritresultatprestationsmåttharFörekomsten enav
intemått behöversådanaFrånvaronskulle belysa.tetsaspekt avsom
allaharelverkenineffektiv. Deinnebära organisation tex.treäratt en

intesiganvändereffektivitetlåga teckeneltaxor avyttreett men--prestationsmått.interna

medhjälpprestationersinavisaändå styrka kunnaDet avär atten
avfallshanteringförorganisationernamått.olika Vi har noterat att -

mått effektivi-sådana ianvänderbolagbådei förvaltning och iegen - fastighetsförvaltningi denmotiv hartetshöjandesyñe. Samma angetts
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organiseradiär balansenhet.Här arbetar mångamedsom en egen man
olika mått och nyckeltal för förbättra verksamhetenatt

Behov tillskott skattemedelfor avgiñsfinansieradverksamhetav av en
kan tecken ineffektivitet, det kan också följdvara men vara en av
politiska beslut, kan innebäramedvetenoch planeradsubventio-som
nering för hålla lågaavgiñer. Endast kommunernaatt har, i våren av
avfalls- hanteringsenkät,redovisattillskott skattemedel,av

När avfallshanteringeni kommunalförvaltning konkurrensutsättsinne-
bar naturligtvis subventionering verksamheteninte konkur-atten är
rensneutral inte konkurrenter subventionerasförsättom samma att
hålla avgifter.nere

Näringslivsverksamhet till delar skattefinansieradär eller finansie-stora
rad med ägartillskott i näringslivsbolagen.Tillskottens storlek kan här
inte direkt relaterastill verksamheternaeffektivitet.

Överskott kan innebäraeffektivt skött verksamhet, det kan ocksåmen
innebära för höga tagitstex. att kommuninvånarna.taxor ut av

Överskott i verksamheternahar redovisats 62 % bolagenoch 58av av
% förvaltningarnafor avfallshanteringjfr bilagaav 2. De studerade
elverken i förvaltning redovisaravskrivningaregen plan ochutöver
vinst, elverksbolagetredovisarskatt Vår utredning har inte varit avrevisionell och har inte, sig haftan anledningeller möjlighetvare att
djuparestuderamaterialetför varför överskott uppståttutrönaatt eller
hur det använtshanterats.Någon skillnad i kostnadseffektivitet mellan
de olika organisationsformernahar inte konstaterat.

Hantering eventuellaöverskott kan relaterastill hur effektivav den
politiska styrningen och därmedvilkenär roll denvinstgenererandeor-ganisationenhar for densamladekommunala Finnsdet ägardi-nyttan.
rektivkommunala beslut avkastningskravoch hur eventuellasomanger
överskott skadisponerasi bolagenresultatenheterna Hur hanterasre-geln självkostnadsprissättningi förhållandetillom de, för kommunal
verksamhet,oklara avskrivningsreglerna

Att studeraorganisationernaspåverkan eventuell lokal marknaden
har också ingått i uppdraget Av studeradeområden det egentligenär
baraavfallshanteringen generellt konkurrensutsattärsom sett enmarknad,i dagenslage Eldistribution kan komma bli det. vissIatt
månkan ocksåförvaltning forvaltningsfastigheterräknas kon-av somkurrensutsattai och med övriga kommunalaförvaltningaratt har rätt

välja hyresvärd.att

Vi har inte undersökt de kommunalabolagenspåverkan de lokala
marknaderna,d.v.s. analyseratmarknaderoch konkurrenter. Däremot
har antagit tack konkurrens,deatt, kommunalaförvaltningarnavare
och de kommunalabolagenfor avfallshanteringhar blivit effektivare
grund konkurrens. Vi också forvaltningsfastigheterav tror att som
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ändå ihärförvaltas effektivare Intressantkonkurrensutsättskan är -
kommunaladenresultatenheti sättsfastighetsförvaltningen nyttanatt-

jfr bilaga 3.mäklarfunktion inrättatshandi första attgenom en

kommunalverksamhetiför offentlighetreglernaInsynsreglema som-- till de kom-inskrivna i direktivockså kommunallagenskallenligt vara
ieffektivitethinder förinteharmunalabolagen ettuppgetts nu-som- hinderskulle deelverken,Däremotverksamheti de utgöravarande tre

konkurrensutsätts.eldistributionom

avfallshante-bolag besvaratde kommunalatredjedelDrygt somaven
mångaLikapositiv.offentlighetsprincipenringsenkätenuppfattar som

negativuppfattar den som

motivet densekretessbildadesmednäringslivsbolagenEtt att somav
bistå Bolagsord-näringslivet.fornödvändigbolag medger attett var

kommunalla-enligtoffentlighetinnehåller stadgandedockningen om
gen.

ivår slutsatsnågot förbryllandesåledes ärResultaten attär enmen
för affärsmäs-visst hinderinsynsreglernakonkurrenssituationutgör ett

sigt agerande.

effektivitetmotiv ochorganisationVerksamhet

utred-fram underkommitaspekterfortsättningenI tar somupp
vadvissaanalysergång innebaroch utöverningsarbetets görs,attsom

uppdragetkrävt.

Litteraturstu-uppdragverksamheteri dettafyra olikaVi har studerat
kommunalaytterligare antalinblick iintervjuer hardier och ettgett

branschochprofession,verksamhethar sinVarjeverksamheter.
effektivverksamhetförkultur. innebär ärDetta avgöraattatt om en

utifrånfor sigmåste bedömasvarje verksamhet var

branschprofession,kompetens,-
utveckling, forskning-

föreskrifterspeciallagar,-
finansiering-

investeringarkostnader,-
konkurrens, marknader- kommunalanyttanförvaltningen deni denkommunalaroll-

utgångspunktocksåfaktorer bör övervägerDessa när gggmanvara
verksamhe-de enskildamål ställerstyrning ochnisationsform, när man

slutsatskommunala Dettarelation till deni ärnyttan. somterna en
i uppdraget.utifrån olika studiernadragit de

till varförframhåller förklaringarantalCollin och Hansson trorett manY
förhållandetilleffektivitetsvinster ibolagsformenskallatt egenge

förklaringar, medpåpekar dessaFörfattarnaförvaltning,kommunal att
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vissavariationer, förekommer i i alla utredningarstort de kommitsett i
kontakt med. Vi känner igenväl dem:

AB skapartydligt resultatansvar-
AB finansiellhandlingsñihetger-
AB kortare beslutsvägarger-

skaparAB marknadskänsla-
AB möjliggör friare personalpolitik.-

Dahlgren,Meyer och Sturessonhar sinaintervju- och enkätsvarfått
fram sig allaatt väntar effekter bolagisering,attman direkt ellerav en
indirekt leder till höjd effektivitet, bl.a.en genom

kostnadsbesparingar-
rimlig avkastning investeratkapital-
renodling kommunensrespektivebolagetsekonomiav-
precisering roller ochav ansvar-
utveckling specialiseradeoch branschanknutnakunskaperav-

Vi dessförklaringaratt och aspektermåsteanser relaterastill varje
verksamhetsspeciellaförutsättningar. Vi kan ocksåkonstatera allaatt
dessaaspekterkan gälla for kommunaläven verksamheti resul-egentat- balansenhet,De möjligheter kommunallagen skapasom attger re-v sultatenhetermed i denstort kommunalaansvar settsom motsvarar
bolagsformen dock relativtär Vi har demgenomfördabl.a.sett inya.
kommunenmedfastighetsförvaltningi balansenhet.

Fördelarnamedresultat-balansenhetframför bolagiseringär,en somuppfattat dem, flera. Det lättare samordnaoch tillgodoseatt densynes
samladekommunala med resultatenhet.nyttan Politiska priorite-en
ringar verksamhetsgränseröver avseende besparingar,t.ex. ambitions-
nivåforändringar,kapitalförvaltning och personalpolitik, framstår somenklare Eventuellagöra, suboptimeringaratt i bolag, de hanterasnär

for sig, undviks En organisationsforändringvar medför också i sig
kostnader 1sambandmedombildning fastighetsförvaltningundvi-av
ker de betydandestämpelskatternaman väljer resultatenhet.om man en

tilläggI till de förklaringar och aspekter författarna angivitsom ovanmotiv for bolagiseringoch motivsom forökad effektivitet, vill peka
ytterligare några kommit fram i våraargument studier.som

Näringslivsverksamheten bolagiseradär for i första handatt roll-rentmässigt aktiebolagmedVD det privata näringslivet.motsvara Vi- -_har ingenanledning ifrågasättakommunernasatt uppfattning attomdetta effektivtär ett sätt näringsidkaremötaatt och skapaförtroende.
Samtidigt kan naturligtvis ifrågasättabetydelsenman detta. Möjlig-avheterna utnyttja kommunens- att samladekompetensoch iresurser ar-betet med utveckla näringslivetatt kanskeocksåpåverkasnegativt.
Detta förefaller ändå det endamotivet till bolagiseringdärvara bolags-
formen inte kan medersättas resultat-fbalansenhet.en
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roliga-mycketdetfastighetsforvaltningenbolagiserade arnyligendenI
Förändringarkommunalforvaltninggammaliarbeta ge-anrgatt en- för-verksamheteneffektiviteten Narhöjersedanlangenerellt vet -- oftavilketstimuleraskreativitetenochmobiliserasändras gerresurser

detblivit mindre,fallhar i dettaOrganisationentill det battre.effekter
blivit högre,Kostnadsmedvetandetharidentifiera sig.lättare manär att

psykologiskaochbådekonkretavad Dessa,tydligare gör.manser
sikt.kort Deteffektivitetenavgörandeförnaturligtvisfaktorer är

aspekterochpositivavidareutveckladessabehållaochsvåraär att
vidmakthållasiuppståochlikavälkanOch deföretagskulturer. en

i bolag.rcsultatenhetnybildad ettsom

effektivitetochStyrning

vårai studier,tagitsutsträckningmindreStyrningsfrågorhar i menupp
Vadoch Sturesson.ingående Dahlgren,Meyerbehandlasde av

hadebolagförvaltningar ochutsträckningi vilketvillefrämst veta var
avgifter,serviceochsynpunkterkommuninvånarnasefterfrågat tex.

verksamheterna.marknadend hur styrv.s.

avgiftstinansiera-iförekommande devanligtBrukarundersökningarär
in-samtligaeldistributionenharstuderat. Inomverksamheter trede

två be-tredjedelarcirkaavfallshanteringenharoch inomtervjuade som
invånar-forBrukarundersökningarsigenkäten attanväntsvarat av

organisa-oberoendeskerverksamheten.Dettasynpunkter avnas
tionsform.

ibrister kommu-pekar i sinoch SturessonDahlgren,Meyer rapport
detbl.a. funnitaktiebolag.harkommunalsinastyrning attavnernas

kraft-mycketutvecklatföretagenkommunalastår dehelt klart ettatt
anled-Vår studieharägarstyrrting.aktivimmunförsvarfullt gettmot

respektiveeffektivitet iiskillnadernanågot funderatillning överatt
denkommunförvaltningeffektivtotaltorganisationbolag och setten

kommunalanyttan.

vilketkonsulterna,konstateradefastighetsförvaltningenstudienI av
synpunkt lättarefråndet politikernas arinstämmer attatt

resultatenhetorganiseradeistodfunktioner anstyraintegrera är ensom
tilllättaresådanverksamhetdärför det föri bolagsform, är attatt

stånd helhetssynen

tycktehelhetssynförhållandeavseendelika framträdandeinteEtt oss
tillgångar, kapi-Elverkensverksamheter studerat.tekniskafinna i de

elverkenkraftvärmeverkbetraktasunderställdatal och egnasom -
kan berobolag.eller Dettaresultatenheterverkenoberoende ärom

speciellautifrån denlångtid utvecklatsundertraditionell synsomen
mångagångerharpolitikernaochprofession krävstekniska somsom

svårt fördärmedkan haisvårt sig ochfor att styra.sättaatt

effek-varje verksamhetssuboptimeringarrisk förfinns dockDet om
samladerelation till denställasisigförtivitet bedöms utan attvar
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kommunala hurMen skall för nånyttan effektivitet i deattmanagera
samladenyttigheterna första såvittEtt kan utifrån vårtsteg, se ma-
terial och de tidigare studier gjorts, politikerna bgär att översom ser
lagsordningaroch direktiv för kommunensaktiebolag. Vim.m. anser
också utgångspunktmed i konsulternasstudie fastighetsförvalt-av-
ningen de kommunalabolagen,i likhet medkommunalatt förvalt--
ning, bör bli föremål för regelbundenverksamhetsrevision.Vid övervä-
ganden organisationsförändringar,bör de möjligheter kommu-om som
nallagenmedgerfor bilda resultatbalansen-heteratt prövas.noggrant

Ledning och effektivitet

Vi har inte tagit ledningsfrågor aspekt undersöka våraiattupp somen
studier Det har dock kommit fram problemmed ledningenatt var en
anledningtill bilda bolag for fastighetsförvaltning,Viktenatt välav en
fungerandeoch professionellledningför varje verksamhetskall inte
underskattas.Erfarenhetsmässigt denenskilt viktigaste faktornär for
efTektivitetsförbättringhur verksamheten och vilken ledningstyrs som

uppdragsgivarenutövas agarenav

Organisationsformen inte enligt våra studierär foravgörande om- -verksamhetenbedrivseffektivt. Varje verksamhetsspeciellaegenska-
och förutsättningar densamladekommunalaper samt börnyttan tas
utgångspunkterfor bedömningar organisationsformersom och ef-om

fektivitet.

4.2 Rekommendationer, övrigt

Vårt studie har varit begränsadtill fyra områdenoch litet urvalett
kommuner. Men har inte, och inte heller någoni litteratur, funnit
exempelpå någonkommun dokumenteratatt verksamhetenföre enombildning till kommunaltbolag eller resultatenhet för sedanatt
analysera verksamhetenblivit effektivare. Vi rekommenderarom de
kommunledningarverksamhetsansvariga omorganisa-övervägersom
tioner bestämmaochatt antal effektivitetsparametrarmäta foreett en
omorganisationoch analyseradem regelbundeti eñerhand. sådanaI
sammanhangbör organisationsformenresultat-balansenhetockså
kunna i beaktande.tas

Vi har konstaterat varje verksamhetsspeciellaförutsättningaratt är av-görandeför styrning, målformulering och effektivitetsmätning. Samti-
digt ligger det i politikernas intresse inte suboptimeraatt samord-utan

med hänsyntill den samladekommunalana De konsulternyttan. somgjort studien fastighetsförvaltningplanerar utarbetaav checklistoratt
stöd vid överväganden organisationsförändringar,som dåom ävenre-sultat-balansenhet i beaktande,vilkettas uppfattar ini-ett gottsom

tiativ. -

Kommunal verksamhetgranskasvia verksamhetsrevisionermedanre-vision de kommunalaaktiebolagensker enligt aktiebolagslagen,av
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kommunalla-itillägggenomförs.räkenskapsrevision Ettendastd.v.s.
skall fore-aktiebolagenkommunaladestadgar varaävenattgensom
Lokaldemokrati-föreslåsborde kunnaverksamhetsrevision,mål for av

kommittén.

för-delkostnader,frambesvärligtvår studievaritunderhar attDet
varje kommundet forVisamkostnader,delning atttrorm.m.av -- överenskomnaredovisningsprinciper,enhetligamedskulle underlätta

kommu-redovisningfor helasamladresultateffektivitetsmått och en
nen.
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Bilaga 2

TRANSPORT AVINSAMLING OCH2
HUSHÅLLSAVFALL

avfallshanteringKommunal2.1

Offentligautnyttjat SPKsstatistik harbranschbeskrivning,För m.m.
varit be-harRenhållningsverks-FöreningenSvenska:3.tjänster 1991

råd.ochinformationmaterial,skriftligthjälplig med

regikommunalmellanavfallshanteringochuppdelningEn sop-avgrov
regioch privatblandformerbolag ochkommunalaegenforvaltning,
verk-tredjedel,bedrivereller knapptkommunercirka 100,visar att en

utlagdverksamhetenharmedankommunal regi,isamheten resten
fördelningenmängdenSer ärprivata entreprenörer. soporavman

avfalls-ochi privat. Sop-hälftenregi ochi kommunalungefärhälften
verksamhet.således konkurrensutsatthanteringär en

avfallshanteringochbedrevsför 1987redovisningEnligt SPKs sop-
bolag i 19i kommunalaoch12 %i kommunerförvaltning 35i egen

jämfört i dennahartvå driñformerdessa7 °o. Detkommuner är
insamlingochverksamhetentillocksåstudie.Vi har begränsat att avse

Renhållningsverks-Svenskahushållsavfall Med hjälptransport avav
från Svenskabiträde Kom-och medmedlemsföneckningFöreningens

ingårfram de kommunermöjligtdet varitmunförbundethar att ta som
studien.i

sophämtning.avgift för Kost-fastställdKommuninvånarnabetalaren
i Sveri-Endast kommunmellankommunerna.nadstäckningvarierar en

skattefinansierad.sophämtningenheltharge

uppläggningStudiens2.2

förutsättningarfannsansåg detverksamhetsområdedettaInom att
Örebro har anlitatsistudie. SCBgenomföra bredareför somatt en

varit Leif Hein-harHandläggareenkätundersökning.konsult for en
uppdragetsmed syfte belysadelsFrågeformuläretutformadesstedt. att

in-kostnads-ochbildbredaredelsforeffektivitetsaspekter, att av
med stödsamrådmed ochiFrågornautformadestäktssidorna. avoss

Örebroi kommunförvaltningenför tekniskaföreträdare samtav
samråd skett medFormellt harRenhållningsverks-Föreningen.Svenska

KommunförbundetSvenska

kommunalaochaktiebolag 41till kommunalasändes 19enkäter60 ut
redovisning.underbilaga till dennafinnsEnkäten 1förvaltningar. som

frågorna.veckor besvaracirkaförvaltningarnañckochBolagen atttre
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2.3 Enkätsvar

Nedan redovisasSCBskommentareroch sammanställning enkâtsva-av
ren.

Kommunal sophantering, sammanställning enkät.av

Allmänt
Huvudsyftet med studien,Kommunal sophantering, jämföra ef-är att
fektiviteten i kommuner bedriver verksamheteni kommunalabo-som
lag respektivei förvaltning. Vid analyser kommunalafunktio-egen av

måste medveten det svårtner rättvisandeärman att göravara attom
jämförelser olikheter i sammansättning,ledning och formerga. a
för den löpandeverksamheten.Detta gäller i hög grad för den kommu-
nalasophanteringen.

För belysaskillnader i produktivitetatt har uppgifter kommu-a om
personal-,adntinistrationg drift, lokal- och kapitalkostnadernernas

samlatsin. Under insamlingsarbetetsgånghar det visat sig jämförel-att
olika kostnadsslagbör begränsas betydandeolikheter iser av ga. or-

ganisationoch redovisning.Entreprenöreranlitas i varierandet ex
omfattning oberoende sophanteringenbedrivs i kommunalt ak-av om
tiebolag eller i förvaltning. Det innebär kostnadernainte bliregen att
jämförbara då de påverkasolika beroende entreprenadverksamhe-

omfattning. Dessutomtens finns det skillnader i den interna redovis-
ningen ytterligare försvårarjämförbarheten.Ansvaret för kommu-som

lokaler, maskineroch inventarierkant ligganens särskild.ex. en
förvaltning hyr utrustning till övriga förvaltningar. sådanaut Isom
kommunerbelastasinte sophanteringen någramed kapitalkostnader

dessa del driñkostnadema.utan utgör en av

Pågrund de beskrivnasvårigheterna tillförlitliga jämförelserav göraatt
har redovisningen olika kostnadsslagbegränsatstill de totala kost-av
nadernaför sophanteringenoch vissapersonalkostnader.

Resultatet de sammanställdaenkätema delsi formav presenteras avmedelvärdenfor de två kommunalaaktiebolagochgrupperna, egenförvaltning, dels i form antal frekvenstabeller.ett De kommunalaav
aktiebolagenbenämns iAB sammanställningenoch de kommunersombedriver verksamheteni förvaltning förkortas medEF.egen

Population och bortfall

Antalet utsändaenkäteruppgick till 60 19AB och 41 EF. Blandvarav
AB visadedet sig 2 destruktionsanläggningaratt enbartvar tarsom

insamlatavfall.emot
Totalt AB EFvarav

Population 58 17 41
Bortfall 14 4 l0
Inkomna 44 13svar 31
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verksamhets-oberoende76densamma, procent,Svarsfrekvensen avär
uppgif-från lämnaavstod attdet kommuner2Bland EFform. somvar
frånResultatefter 1991.arbetetomorganiserathardedärför attter

i dag.bedrivsverksamhetdenrepresentativaförinte1991 somär

genomsnittsvärdennågrasammansättning,GruppernasA.

EFAB
00060000120Folkmängd
00044000Gbg 74Sthlmexkl.Folkmängd o

km2 60017002Areal,
60011300Kirunaexld.Areal

invkmz 90350Befolkningstäthet
60Gbg 80Sthlmexkl.Befolkningstäthet 0
5248småhusAndel

2100000049tonAvfallsmängd
11Återvinning 14%

27,540,5årsarbAntal
22,734,1Renhållnarbdärav
4,76,5personalAdm

50015kr 35 000000-tals1kostnaderTotala
2001940 500kr000-tals1intäkterTotala
0001834 500abonnemangsintäkterdärav

nyckeltalgenomsnittsvärdenJämförbaraB.
EFAB
330354invHushållsavfallper
0,880,85avfallkgKostnader per
272307invKostnad per 26 00094 00°km2Kostnad per

km2 GbgSthlmexkl.Kostnad oper
16 60016400

km2 000242000294invKostnad perper
265 000000260anställdPersonalkostnper
267 000000249arbrenhPersonalkostnper
703683säckliters160flerbost. husTaxa,
744727säckliterssmåhus160Taxa,
332316säckliters160fritidshusTaxa,

312321invAbonnemangsintäkterper
0,970,93avfallkgAbonnemangsintäkterper
325367invintäkterTotala per
1,001,00avfallkgintäkterTotala per



23

C. Frekvcnstabcllcr Fördelningarna redovisasi procent

Motiv till varfor verksamhetenbedrivs i ABEF
AB EF

Traditionella 16 13
Ekonomiska 8 22
Politiska, traditionella och ekonomiska 46 39
Bättre samordning 15 -Uppgift saknas 15 26

Anm: AB samordningsvinster for sophanteringeniangettsom ansvarar
flera kommuner.

Lönesystem
A13 EF

Ackordslön 38 58
Månadslön 23 16
Annat, komb ackords-ocht ex
månadslön 31 26
Uppgift saknas 8 -

Vilket ekonomiskt resultat uppvisades1991
AB EF

Överskott 62 58
Underskott 15 32
O-resultat 23 10

Anm: O-resultatinnebarfor differensenAB mellanintäk-att
terkostnader milj4 kr. Motsvarandedifferens for EF milj1,6var var
kr.

Tillskott4. skattemedelav
AB EF

Ja 6- .Nej 100 94

Anm: 2 EF har svarat kommun har sophanteringenheltvarav en
skatteñnansierad.

Följs verksamheten med hjälp resultat-prestatiomsmått 7upp av
AB EF

Ja 31 52
Nej 69 48

Har abonnenternassynpunkter de tjänster ABEF tillhanda-som
håller undersökts någotvid tillfälle intervjuer eller liknandetgenom ex

AB EF
Ja 69 58
Nej 31 42
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hämtningsområde7iverksamhetkonkurrerandenågondet ertFinns7
EFAB
6546Ja
3254Nej

3Uppgift saknas -

verksamheten7påverkatkonkurrensenharja, hurOm
EFAB
8067Positivt
2033allsInte

Fråganbe-otTentlighetsprincipeninsynsreglernauppfattasHur
ABsvaradesbaraav

AB
38,5Positivt
38,5Negativt

9Både och negpos
9ellerVarken negpos
9uppgift saknas

Resultat2.4

Sve-15%vilket°o,enkäterna 76 motsvararSvarsfrekvensen är av
vitvå kategoriertillhör dekommunerna°o20 somriges kommuner. av

studera.skall

börDelkostnadertolka enkäten.medframhållit svårigheterhar attSCB
och bolag,förvaltningarbådemånga,eftersomlikvärdigtjämförasinte
bådeiocksåskillnaderfinnsBetydandeunderentreprenörer.anlitar 0r-

Tvåverksamhetsåret1991.Enkätenredovisning.ganisationoch avser
deuppgifter eñersomfrån lämnaavstodförvaltningarkommunala att

hållPå mångasituation.för dagensinte relevantaansåg dessaatt var
utvecklingsarbete.ochpågår forändrings-

följande.reservationerkonstaterarMed dessa

gåttinteadministrationharochlokalanvandning attKostnader for re-
jämföras.kunnatillfredsställandefördovisa att

lönekostnaderframgårbemanning etcavseenderedovisningen attAv
förvaltning 265 000ikronor,aktiebolag 000i 260anställd är egenper

renhållningsarbetarefor enbart ärkostnaderMotsvarandekronor
renhåll-Kostnadenforkronor.respektive 000267kronor249 000

förvaltning i bo-ihögre änalltså kronor000ningsarbetare 18är egen
lag.

organisatio-bolagenvisarårsarbetare är störreantalGenomsnittligt att
iocksåvanligareBolagenförvaltningarna. tätorter.de ärän egnaner



25

Beträffandeuppföljning verksamhetenmedhjälp resultat- ellerav av
prestationsmått, detta vanligarei förvaltningarna52 % iär bola-än

31 Cirka%. hälñen förvaltningarna sådananvänder mått,gen av me-
danungefár tredjedel bolagen det.gören av

Endast kommun, förutom den har helt skatteñnansieraden som sop-
hantering,har tillskott skattemedelför sinverksamhet.Hur dettaav
rimmar meddenunderskottsredovisning gjorts % bolagen15som av-och 32 % förvaltningarnaredovisarunderskott kan inteav utrönas.-Vi kan uppkomnaförluster beräknastäckas vinsterantaatt näst-av

Överskottkommandeår. redovisasfor % bolagen62 och 58 %av av
förvaltningarna.

Påfrågan avfallshanteringen konkurrensutsatti respektivekom-ärom
46 % bolagenoch % förvaltningarna.65 Förvalt-mun svarar av av

ningarna såledesnågotär konkurrensutsatta.Majoriteten 80 %mer
förvaltningarnahar också dennakonkurrenspåverkatansettav att

verksamheteni positiv riktning 67 % bolagen konkurren-attav anser
positivärsen

Aktiebolagenssynpunkter offentlighetsprincipendelar populationen
i två lika delar 38,5 % positiva, lika mångastora negativa.är 9%är är
bådepositiva och negativa,lika många helt neutrala.är

via frågaAtt enkät motiv till varför verksamhetenbedrivs iom nuva-
randeform visadesig trubbigt instrument Någon egentlig slut-ettvara

kan inte dras från de kortfattade skäl angivits.sats som

Frågan kontroll formulerades skulleexternom att veta om or-
ganisationernagenomfört någonform for brukarundersökning.69 %

bolagenoch 58 % förvaltningarnahar undersökt abonnenternasav av
synpunkter organisationernastjänster

För verksamhetsspecifikauppgiñer har SCB tagit fram antalett stort
genomsnittsvärdenmedutgångspunkti enkätsvarenoch denkommu-
nalstatistik SCB förfogar jfr ovan.översom

Vi vill särskilt peka någraresultat.

Skillnadenvad gäller kostnad kilo hushållsavfallmellanbolag 0,85per
kr och förvaltning 0,88 kr Avfallshanteringens3 kostnaderär öre.
utslagna antaletinvånare kr i307 kommunermedär bolag och 272
kr i kommunermed förvaltning.egen

Påmotsvarande kan abonnemangsintäktersätt fördelas kilo avfallper
till 0,93 kr i bolag och 0,97 kri förvaltning. Totala intäkter kiloper
avfall 1,00kr i bådaformerna.är Abonnemangsintäkter invånareärper

kr i321 bolag och 312 kr i förvaltning.

Genomsnittstaxanför flerbostadshus kr i683 kommunerär medbolag
och 703 kr i kommunermed förvaltning 20 kr, 2,8 % lägre i ABegen
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och kr i kommunerbolag 744småhus i kommunermedför 727 krsamt
i AB.förvaltning 17 kr, % lägre2,2medegen

kombination medackordslönellerövrigt kan konstaterasFör att
något fö-avfallshanteringochvanligt inomackord fortfarande är mer

bolag.förvaltning inomrekommandeinom änegen

lederanalys enkätsvarenRedovisningeninklusive ossav
nå-föreliggerintedra slutsatsen detmed SCB,till tillsammans attatt,

hushållsav-insamlingochi effektivitet mellanskillnad transport avgon
organiseradiverksamhetjämfört medförvaltningfall i sammaegen

kommunalt aktiebolag.

svarandedefrågat vilkaskäl inteVi har naturliga parametrarsomav
får därföri verksamheten.for effektivitet Detuppfattar avgörandesom

bådaorgani-relativt roll. Ikonkurrens spelarbli gissning storatt enen
produktionsmått,också ochmedresultat-sationsformernaarbetarman

eñektivitetshöjandeproduktiviteten iföljertecken attett uppman
ocksåorganisationsformernaförefallerbådasyñe. Inom varaman

kommuninvånarna,vilketgäller servicetilldetkvalitetsmedvetennär
på.brukarundersökningartydergenomförandeav
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KommunKommunaltAB

KontaktpersonTEXTA

Datumochunderskrift

Telefonriktnr. ochdirektnr.

Enkät rörande kommunal sophantering i kommunalt bolag respektive
i kommunal förvaltning.

SCBundersöker uppdrag Statskontoret.skillnaderi kommunalanu, driftfomterav
avseendehämtningoch hushållsavfallStudieningåritransport Lokaldemokratikommitténsaveffektivitetsaspekteruppdrag belysavissaatt i kommunalverksamhet.Syftet jämföraäratt
verksamhet ärorganiseradi kommunaltbolagmedmotsvarandesom verksamhetkommunal
förvaltning.Målet försökaär någondetfinnsavgöra skillnadatt i effektivitetmellandeom
olikadriftformema.

Studienomfattar 20 landetskommuner,vilketinnebärprocent 80ca av attresten.ca pro-harsophanteringi blandadcent ellerprivatregi.Dekommunalabolag anlitarunder-som
ingarentreprenörer studien.

Då undersökningenendastgenomförsiett bestämturvalkommuner varjesvaravmycket betydelseför denslutliga vårstor analysen.Det förhoppningär Ni haratt
möjlighet besvaraenkäten.Ingen råderuppgiftspliktatt fördennaundersökning.

Resultatetkonuner redovisasien frånStatskontoretatt till Lokaldemolcratikom-rapport
mitten-dáirdenkommer underlagförutgöra kommitténsatt fortsattaarbete.Deltagande
kommunerkommer sammanfattningenkätresultatet.att en av
SCBhar,enligtförordning.samrått Svenskamed Kommunförbundetviduppläggningavenkäten.Kontakter ocksåhar förekommit Renhållningsverksföreningenmed ochenskilda
kommuner.

Vi berEr Ni efterifyllande blankettenatt skickardeni bifogat SCBsvarskuverttill såav
möjligt.dock den5februarisnart 1993.som senast

Frågor enkätenbesvaras LeifHeinstedt.SCB, 019-17tel. Frågor6544.om under-av omsökningeni sinhelhetbesvaras MetaBoethtus,Statskontoret. 08 7384595.tel.av -
Tack för Er medverkan.

lnsändningsudrrss Förfrågningar
CENTRALBYRÅNSTATISTlSKA Statistiskacentralbyrån LeifHeinstedt019-176544FSE.Kommunalekonomi Statskontoret MetaBocthius08-738 9545

ÖREBRO70189
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Information

På avfallshanteringenbesvaras.blankettskalluppgifter kommunala ochdenna den sop-om
avfallshanteringen till insamlingochSop-och i undersökningenavgränsas transportav

hushållsavfall.

hushållsavfallMed avses:

hushållssopor: pappersavfallköksavfall. ochdyliktsopor.

trädgårdsavfallfråncyklarochdyliktkasserademöbler. samtgrovsopor:
trädgårdsskötselnormal

wellpappavfall dylikttelefonkataloger. ochochVeckotidningar.dagsreturpapper: -
hushållsavfall läkemedel.oljerester.överblivnaDessutomtillkommermiljöfarligt t.ex.som

kvicksilver,batterierochliknande,

ingå undersökningenlatrinskallinte iOBS Insamlingtransport slamochav

årsverksamhet.uppgifterskall 1991Alla avse

eventuell000-talkronorexklusivei lAllabelopp moms.anges

finnsi anslutningtillfrågorna informationmedhjälpDeenskilda besvaras somav
fråga.respektive

uppgifter.kanförekommastreck där det inteSätt i svarsrutor

sekretessförordningeu2§100 ochSFS 1980 sekretesslagen8enl. kap.Lämnadeuppgifterskyddas :
driftför-ellerenskildsafñirs-gällerbeträffandei sekretessSFS 1980 657. Detinnebär principatt:

röjs.uppgifternaskadaliderhållanden, denenskildekandet att omantasom
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hushållsavfallInsamling och undertransport av
verksamhetsåret 1991.

Verksamhetens omfattning och avgränsning
Vilken omfattarErtansvarsområde7-a kommun-er

Kommunal förvaltning kommunalt bolag.
orsakAv vilken drivsverksamheten regi bolagi egen

t.ex. politiska,ekonomiska,administrativa.traditionellaetc.

Avfallsmängd
Hur hushållsavfallmycket exkl. latrin Nislamoch hämtadeochtransporterade
inkL miljöfarligthushållsavfall hushållsavfall återvinnsochev. som

m mlöst kompton

både m3.Ange möjligtavfallsmängden måtteti och Detviktigaste Ommängdenintekanärom ton ton.
exakt. istället omfattarintervall det värdet.anges ettanges som sanna

hushållsaivfalletÅtervinnsdelarav

Ja Nej

Omja. möjligtangeom
hushâllsavfalletandel dettotala %enl.av ovan-

Bemanning
Angetotala insamling hushållsavfallantalet verksammamed transportpersonersomvar av
renhållningsarbetare.chaufförer.arbetsledare.administrativpersonal

årsarbetareAntal
renhållningsarbetarevarav-
administrativpersonal ledningo

årsarbetareMed Omheltidstjänst. uppgifterendastföreliggeriform antaltjänsteravsesen av
dessa årsarbetare.räknas till heltidstjänster Förtimanställd årsarbetarepersonalom motsvararen

ingårdetantaltimmar i heltidstjânst.som en

Vilken lönesystem renhållningsarbetaretillämpasför chaufförerochtypav
E DDLAckordslön Månadslön Annat. vadange
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Lokalutrymmen

Vilka fördisponeradeNiutrymmen

Garage woch Kontor. m2verkstäder personalm.

Om frågaintehelabyggnadeni förverksamhetmedanvändes anknytningtill hämtningoch
hushållsavfall byggnadenskalldendel dennaverksamhetuppskattas.transportav somav avser

Körsträckor

mångaHur körkilometer sammanlagtförhämtfordonenErtområdeiuppmättes

km

Abonnemang hämtställen

hämtningsområdemångaHur abonnenterhadeNi i Ert

abonnenter hämtningarårTaxa,52Abonnemang Antal Antalhämt- Antalhämtningar
är 16011 1991 literssäckarställen per

Helår nerbost.i hus
Helâri villa
Delar fritidshusi
Övriga

hämtningsområdebehållarekärleller i EnInkluderadeEr hyra säckställstativ.äventaxa av

E] Ja
E] Nej

hämtningi avgifterförinkluderadesAnge hämtning samttaxan grovsoporev. avavgrovsoporom

gångNej ExtraavgiftJaFastighetstyp Inkl. i taxan per-
Flerbost.hus
Villa
Fritidshus
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Kostnader

Generelltförkostnadspostemagäller desärkostnader återspeglarochdesamkostnader resursåtgångenatt isomverksamhetenskall Omvissasamkostnaderinte fördelningsbara.är skadenandel kanhänförasanges. tillsomhämtningoch hushållsavfalluppskattas.Förtransport kontorochpersonalutrymmen dåav gällerLex,garage, attintehela frågabyggnadeni användsförom verksamhetmedanknytningtill hämtningoch hushålls-transportavavfallskalldenandel lokalkostnadema dennaverksamhetuppskattas.av somavser

l ingårpersonalkostnader socialaavgifterPO, lön.semesterlön.provisioner.gratilikationer,övertidsersätming.
andra lönefömiånerkontanta värdet naturafönnåner.samt av

Totala kostnader hämming hushållsavfall1 OOO-Lalkrtransportav

DäravPersonalkostnaderinkl. P0
för renhållningsarbetare.chaufförer-varav

admpersonalochledning
tillfällig arbetskraft,styrelsearvoden

Adminlstrationskostnaderexkl. personalkostnader
Ekonominpersonaladm..personalutveckling,budgeudebitering
fakturering sophämtningsavgifter.ADB,budoch telefonav post.
ochliknande

Driftkostnader
Hyraleasing fordon.reparationer.driv-ochSmörjmedel.däck.av
fordons- kilometerskatter,engångsemballage.ersättningartillo
entreprenörer

Omersättningartill entreprenörer, tjänstochtypange av
belopp OOO-tall kr:

Lokalkostnader
Hit räknaskostnaderfomi såsomi direktalokalkostnader hyror.av
driftkostnaderuppvärmning. underhållenergi.Snöröjningetc. m.m.

kapitalkostnaderförägdalokaler.samt

kontorslokaler-varav
garageverkstäder
kapitalkostnaderförägdalokaler

Kapltalkostnaderförmaskinerochinventarier

Angeenligtvilken kapitalkostnadernametod beräknats.

Ev.kommentarer
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Intäkter 1 OOO-talkr

Abonnemangsavgifter
Försäljning insamlatmaterialav
Övrigaintäkterangevad

10. Vilket ekonomiskt resultat 1991uppvisades

Medekonomisktresultat finansiellaintäkterochkostnaderresultatefter avskrivningar.samtmenas

E] E]överskott 0underskott resultat-

Omöverskott. beloppochhurdethardisponeratsange
1 mmm

Om 1000-talkrunderskott beloppange

skattemedel11. Tillskott av

Erhöllförvaltningen från 1991bolagettillskott kommunen-ema under för insamlingtransportav
hushållsavfall

Omja, IOOO-Ialbelopp krange

prestationsmått12. Resultat-

prestationsmáttFöljsverksamheten resultat-lmedhjälpupp av
kommuninvånare.kostnad etc.kostnad tonper per

CJU 2.Nejl.Ja

måttenOm 1991ja, ochresultatenförange
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13. Kvalitetsuppföljning

Harabonnenternassynpunkter detjänster förvaltningendetkommunalabolagettillhandahållersom
undersökts någotvid tillfälle intervjuerellerenkätert.ex.genom

U E]l.Ja 2.Nej

14. Den lokala marknaden

Finns någondet konkurrerande Erthammingsområdeverksamheti
Verksamhetenkanomfattadelar bearbetningskedjan.av

tj tjLJa 2.Nej

Ev.kommentarer

Omdetfinnskonkurrerandeverksamhet,hur påverkatharden Erverksamhet
flera kanangessvar .

D intealls

E] befrätnjateffektiviteten,påverkatkostnadema

befrämjateffektiviteten,påverkatavgifterna

D 6. vadannat,ange
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Sammanfattningl

tvåiforvaltningsfastigheter kommunerharjämfört förvaltningVi av
bildatharB. den kommunenkommun och kommun IA ettmanena

studeratbalansenhet. bolagsk0mmunen hari andra Ibolag, den en
fastig-mellandet gamlaoch Försökt jämförelsehela göra enprocessen

ocksâjämfört fas-fastighetsbolag.Vi haroch nuvarandehetskontoret
i andrakommunentighetsbolagetmedbalansenheten den

bådaliten skillnad i hur deVår mycketbedömning detär äratt 0r-en
hadeioch fungerar.ganisationernai kommunA B Man stort sett

ocksåsålundaomorganisationochfore respektiveproblemsamma
bådanågonting detta Somresultatmotiv till göraatt angersamma

kostnadsmed-fått kostnadsbildochbättrekommunerna deatt meren
fastighetsorganisation.ioch personallokalanvandarevetna resp

kanmellankommunerna dessafinns det skillnaderEkonomiskt men
organisationsformen.eller denandrainte hänföratill denena

koncernstyrningståndtill fungerandeMöjligtvis det lättareär att en
eftersomaktie-jämförelse bolagsformenförvaltningsformeni medmed

åochå sidan vinninginbyggdkonflikt mellanbolagethar egenenaen
kommunkoncemensväl ochandrasidan ve,
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2 Inledning

2.1 Uppdraget

Lokaldemokratikommittén uppdrog Statskontoret i september1992
utreda skillnadermellankommunalverksamheti förvaltningatt egen

och motsvarandeverksamheti kommunalabolag. kommunalaDe
verksamhetsområden valdes avfallshantering,eldistributionutsom var
näringslivsfrâgor, och avlopp fastighetsförvaltning.vatten Församt

och verksamhetsområdenaska antal k etfektivitetspa-vart ett ettav s
studeras.Om möjligt skadessasedanligga till grund Förrametrar en

bedömning huruvida organisationsformenhar någonbetydelseförav
hur effektivt verksamhetenbedrivs.

Komrev har fåttAB i uppdrag Statskontoret områdetstuderaattav
förvaltning forvaltningsfastigheter.Ovriga områdenstuderasav av
SCB och Statskontoret.

2.2 Metod

Två huvudansatserhar i Komrev studie.AB:s Dels haranvänts en
kommun bolagiseratsitt fastighetskontorkommun A studeratssom

tiden, delshar kommunjämförtsöver med kommunsamma en annan
kommun B organiseratsitt fastighetskontor balansenhet.som somen
Tyngdpunkten i arbetethar lagts kommun A.

Figur Enjämförelsel har tiden kommungjorts ochi A föröver
1992mellan kommun ochA B.

Till grund for våra slutsatseri denna ligger intervjuer ochrapport
samtalmed trettiotal i de två kommunernaett enjämfö-personer samt
relse kostnaderna bedriva fastighetsforvaltningeni respektiveattav
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fastighetsbolagetforföreträdareintervjuatskommun. De är res-som
kommunled-ochnämnds-politikerfastighetsforvaltningen,pektive

funktioneradministrativafrån centralaningsnivå,tjänstemän samtre-
lokalanvändarnahyresgästerna.forpresentanter

effektivi-ekonomiskajämförelseochocksågjort analysVi har aven
i möj-jämförelse har,kvadratmeter. Dennatetsmått kostnadsslag per

tvåmellande kommu-i kommun Amån, tidengjortsligaste samtöver
Repabsockså medgjortsjämförelse harår se ñg En1992nerna

några lokaltyperna,forbmkningar forkostnaderochnyckeltal för av
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Kommun3 A

3.1 Kommun före bolagiseringenA

Före bolagiseringen förvaltningen kommunensforvaltningsfas-var av
tigheter organiserad traditionellt i forvaltningsform. Förvalt-sätt
ningarnaägde sinafastigheteroch fastighetskontoret dem.skötte

såtillvidaLokalerna for förvaltningarna fri nyttighet inteattvar en man
behövdebekymrasig kostnadernaför dem. hade lokalerMan deom

ansågsig behöva fick kostnadernaforoch dessatäckta i bud-man man
Eventuellabeviljadenyinvesteringari lokaler resulteradegeten. auto-

matiskt i dessutomfick till driften desamma.att man pengar av

Kontakterna mellanfastighetskontoretoch lokalanvändamafungerade
bra. Användarna i allmänhetnöjda meddenservice tillhanda-var som
hölls.

fanns visst frånDet missnöje politikernas sidavad gäller deneko-ett
nomiskaredovisningen svårt utomståendeDet for utläsavadattvar en
de olika fastigheternaegentligenkostade driva. har efterTatt ex man

mätningarkunnat konstatera i fastighetsregistretinteatt ytornasenare
har särskilt väl medverkligheten. ocksåMan har kunnat konsta-stämt

investeringar bokforts underhållhar och vicetera att rena som versa.

Utan detaljer kan sammanfattningsvis lokalan-att sägaattman
vändarna nöjda meddenservice fastighetskontorettillhanda-var som
höll, den internaoch kontrollen och insyneni förvalt-att externamen
ningenvar svag.

Motiv på3.2 och förväntningar bolagiseringen

Anledningentill bildade fastighetsbolaget fannsdet fleraatt attman var
saker fastighetskontoret inte nöjd med. Som följdsomman var en

ansågdetta politikerna måste någonting. diskute-Mangöraattav man
radeflyktigt andraorganisationsformer, balansenhetmed intern-t ex
hyressystem, ganska det klara med det aktie-snart attmenvara var
bolag skulle ha.man

Motiven och förväntningarnakan delas i huvudsaktvå Delsgrupper.
de redovisademotiv kan finna dokumenteradeöppet och delssom man
andramotiv fått fram i de intervjuer genomfört.som som
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dokumenterademotivenDe är:

hos nyttjarnatydligare lokalkostnadsansvarKlarare och- och hyresgästrelationer mellanhyresvärdKlarare och tydligare- planetskall ekono-samverkan det lokalaSamordningoch ge-
miska

finan-fastighetsforvaltningenpersonal, upphandling,fördelar i
siellt

bostadsforetag.kommunensstärkakompetensenhosochBevara-

lokalafanns antalförklaring, kommunenpunkter IDessa etttarvar en
mindre i kommunen.Hy-verkade debostadsstiñelser orternasom

gjorde defor vilketrelativt begränsat dessaresgästunderlaget attvar
ansåg detsårbara ekonomisk synpunkt.Manganska att varurvar

då det bästaoch tyckteviktigt bevaraföretagen att attatt varman
till aktiebolagdemdriften stiftelsernasamordna göraatt omav genom

ocksåbildades.Genomlåta ingå i fastighetskoncernoch dem somen
sårbarhetminska till-stiftelsernaskoncernbildningenskulle attgenom

frånbidragsvackor skulle kunnareglerasfälliga ekonomiska genom
moderforetagetl. koncernbildningbildadessambandmeddennaI

ocksåalltsåvilketockså forvaltningsfastighetsbolagetdet kommunala
ingår i koncernen.

bolagiseringsprocessendokumenteratmycket litetDet ärär avsom
fåtti allt fram rörandeovanståendepunkteroch är settstort mo-

i tidenligger dock inte längretillbakativbilden. Bolagiseringen attutan
anställdaii fortfarandeinblandade dende flesta dem ärsomvarav

fåintervjuernakunnatmöjliggjortharkommunen,Detta att genom
redovisas följan-motiven. kannyanseradbildfram Dessaaven mer

de sätt:

kostnadernaBättre kontroll över
allting fortvingas redovisabilda bolagGenom rätt attattettatt man

ocksåfår automatisktmedlönsamhetsbedömningar.Mankunnagöraa
fastigheterna.förvaltningenförknippade medalla kostnader är avsom

ekonomiadministrationtillhandahålleri formAllting kommunen avsom
hä-får betala.Alla kostnaderkommerservice bolagetoch annan

måsteläggas hyrorna.rigenom i dagenoch

oroväckandeFastighetskostnaderna ökade
fastighets-ansåg beroddeökadefastighetskostnademaAtt attman

bättrekostnaderna.Genomkontoret saknadegrepp över att en re-
långsiktigaunder-planeradetdovisning skulle framförallt kunnaman

brandkårsut-såhållet inte ovanligt med kalladebättre. detFörut var
ryckningar.

Det Eventuellabidragtillkoncembidrag.tillåtet allmännyttigabostadsföretag ellerinte forär taemotatt ge
frånsåsom direkt kommunen,gång ägartillskottfår så ändringföretagen därför länge ärän gesen- -
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Bli med önskvärd personalav
Fastighetschefen fastighetskontoretoch den generationensnya
politiker i kommunen inte riktigt våglängd detnärvar samma
gällde förändringar i verksamheten.Politikerna ställdeorimliga krav,
ansågfastighetschefen.Politikerna å sin ansågsida fastighetschefenatt

bromskloss sig i allt. Detta helt klanvar en satte tvärensom ettvar
ledningsproblemi kommunen. läggaAtt fastighetskontoretochner
istället bilda bolag, där kundeett anställavilken personalman man
ville, skulle lösa detta problem.Detta har flera intervjuadeav angetts
såsom huvudskälentill bolagiseringen.ett av

Bättre och billigare verksamhet
drivaAtt verksamheti bolagsforminnebär beslutsvägarnablir kor-att
folk motiveradetare, är vilket automatiskt höjer etTektivitetenmer m m

i verksamheten.

Genom strukturera kostnadernaatt skulle möjlighet till ordnatupp mer
underhåll ges.

Ruska organisationenom
Det faktum någontingöverhuvudtagetatt gör de anställdaman gör att
rycker sig. fårMan känslan börja någontingupp attav nytt om man
organiserar dålite då,och tyckte Man kände behövdeom attman. man

rejält kliv bort från det gamla.ett Aktiebolagsformenteddesig då
ganskalockande.

lnternhyressystem inget alternativ
Internhyrcssystem inte riktigt, tyckte fleraär de intervjuade. I ettav
bolag måste konsekvenserna sitt agerande.ta Om fastigheterman av
inte lönsammafår försökaär säljademeller lösa det någotman an-

En förvaltning kansätt. alltidnat överskrida sinbudget, menademan.
Det kan inte bolaget.

Politisk grej
En del bolagiseringen politiskatt grej. bolagiseraAttmenar var en
låg i tiden. Det modernt.Man reflekteradeinte såmycket al-var över
ternativa organisationsformer visste bolag det bästaförutan att var
kommunen.

3.3 Blev det bättre med bolag, tycker man

Tydligare kostnadsbild
Samtliga fastigheterhar idag specificeradkostnadsredovisning.en
Detta kostnadernaforgör de olika fastigheternaatt kanjämföras med
varandra.Redovisningenligger till grund for hyresförhandlingarna
mellanföretaget och förvaltningarna.

Kostnadsmedvetenhet bland personalen i bolaget
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kostnadsmedvet-blivitharanställdai bolagetMånga de merattmenar
Förvalt-fastighetskontoret.arbetadeförhållandetill dei närna ef-blivithadettaskullefastigheterningen kommunens mergenomav

endastpåpekar detdettaintehar attManfektiv, mätt utanman.menar
har.känslaär manen

kostnads-ochskett,harintenågraförändringar attAndra attmenar
organisation.formernås andrainomkanmedvetenhetäven av

hyresgästernablandKostnadsmedvetenhet
infördefastighetsforvaltningenbolagiserademed kommunenochI att

förvaltningar-enskildaoch demellanbolagethyresforhållandeettman
fastighetsbolagetsliggerhyranförhandlingarnaförTill grund omna.

bolaget.redovisasfastighet.Denna öppetrespektiveredovisningfor av
tilloch kanfastighetenforkostnaderalltsåbolagetsHyresgästenvet

hyresnivå, skaskrivasdärmedservicenivå,ochdel välja vilken somstor
mellansamarbetetforgrundligger tillsedankontrakti det som

förvaltningen.ochbolaget

kommunensfår hyra änligger hyresgästernareglernaI annanatt av
ochförfogarde deocksåminska överfårfastighetsbolag.De ytor

Förvaltningarnatilllokalerbliranvändade annat.överpengarsom
ställeni kom-flerablivitföljden harochutnyttjat dettahar att man

fått lokaler.tommamunen

medocksåhängerförvaltningarnahosKostnadsmedvetandet samman
med alltkombinationikrismedvetandei kommunenallmänt enett

befogenheter.ochdecentraliseringstörre ansvarav

personalpolitikGenerösare
förmåner,personalenmöjligheterintekommun har attEn gesamma

for bolaget.Kom-företrädareochbåde i kommunenpolitikertycker
betraktarledningbolagetspersonalpolicy etthar somsommunen en
fornågot litedennaförsöker attgolv. De görautöver persona-mer

intäkternaviss deli bolaget,En sättskvartrivas ochlen avatt stanna
till jularna.personalennågot forfor kunnagöra extraattav

fastig-arbetai bolagetroligaredet änPersonalentycker är attatt
organisation.i mindregemenskapkännerhetskontoret.Man större en

avståndtilloch frihet och kortareharkännerMan störreatt ansvarman
chefen.

attityderVi dom- Vissabolagiseringen.uppstått eñerattityder hardel vi-domEn menar
tid.fastighetskontoretsdetintedock det änäratt varmer nu

får till-bolagsanställdadehandlar bagatellerMycket atttsom exom
fastig-mellanoenighetbolagetslokaler,gång itill bubbelpool en aven

hissaflagganskaoch skolvaktmästarehetsskötare somom vem
verktygslådan... Vi-domegentligenskolgårdenoch ägervem som

bolagsbildningeneñerforsta tidenpåtagligadenattityderna mervar
tid.fastighetskontoretsdeinte starkareoch änär varnu
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Viss suboptimering
En viss suboptimeringi förhållandetill helakommunkoncemenkan
märkas.Det sig i förvaltningarnakanyttrar sinat kon-att sägaex upp
trakt lokaler visar sig mycket svåra hyra kanDeattsom senare ut.
sedanistället någothyra kommunaltbolag ellerannatav externav
hyresvärd. koncernenFör innebärdet står med loka-att tommamannu
ler svårt någontingär göraattsom av.

Bli med önskvärd personalav
Ett huvudsyñenamedbolagiseringen bli med chefav attvar av en som
politikerna ansågobekväm.Det bara konstateraär detta haratt att man
lyckats med. Att bilda bolag för uppnådetta kan tyckaatt ärman
något i stil med skjuta medkanon skulleDet förmodligenatt mygg

finna lösning. Att sparkaolämpligatt personal inteten annan ärex
omöjligt bedriver verksamhetenäven i förvaltningsform.om man

Politisk grej
Att bolagisera politisk grej sadeflera de intervjuadeävenvar en av,politiker. I kommunenska för närvarandegatukontoret organiseras

Anledningarna delvis desamma for fastighetskontoret,är dom. som sv
vill ha klart avgränsadekonomi for avdelningen.Efter denman en

forceradebolagiseringen fastighetskontoret nyktertav serman nu mera
det här medbolag. Nu intresseradär lösningaratt testaman av nya

och erfarenheterfrån andraorganisationsformeroch har därförnya
valt balansenhetsformenfor gatukontoret.

Ledning och styrning
Fastighetskontoretupplevdes politikerna svårstyrt.mycketav som
Detta anledningarnatill lade det och iställetvar atten av man ner
bildade fastighetsbolag. dettaTrots har lagtett ganskaliteman ner
möda och ledningsfunktionerför denkoncern där fastighets-styr-
bolaget ingår.

Ledningen bolaget sker i huvudsak dessmoder, såsombruk-av genom
ligt for koncerner. formellaär De styrinstrument finns, ägardi-tsom ex
rektiv, bolagsordning,insynoch kontroll utnyttjas inte fullt ut.

Såvälpolitiker i allmänhet ordförandeoch i bolagetVD talarsom
mycket koncernnytta. svårtVi har dock någrakonkretise-om att se
ringar detta.

Intern och kontrollextern
Fastighetskontoret underkastadkommunallagensregler revi-var om
sion Detta innebär båderäkenskaperredovisningsrevisionatt och
verksamhetensändamålsenlighetoch effektivitet förvaltningsrevision
står under löpandegranskningvia kommunensrevisorer.
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finnsforvaltningsrevision annukommunernasNågot motsvararsom
redovisningsrevisionenligtsedvanligbolag. Förutomkommunalaför

kontroll verk-formelldirektförekommer ingenaktiebolagenskrav av
ända-effektivt ochnågonkontroll hurhellersamheten.Inte görs av

aktie-forvaltningsrevisionbedrivs.Denverksamhetenmålsenligt som
styrel-ochhuruvidakontroll VDendasttalarbolagslagen är avenom

ellerbegåttnågraoegentligheterharsen

harsynpunktertillvara hyresgästernasBrukarundersökning i syñe att ta
ellervid behovlöpandeskerKontakter medhyresgästernagjorts.inte

hyresförhandlingarna.vid

Insyn -
självklartgälldedel kommunenfastighetskontoretEñersom avvar en

tryckfrihetsförordningen.offentlighet ihandlingarsbestämmelsernaom
helst.informationvilkenprincip, begärakunde, ihelstVem somsom

för ak-gäller, Ochaktiebolagslageni grundendetbolagetFör är som
bolagsordning-offentlighetsprincipen,Iautomatisktgäller intetiebolag

jämställeriprincip vilketskrivit dennadockhar settstortmanen
offentlighet. Numerahandlingarsvad gällermedkommunenbolaget

bolagsbild-fore§kommunallagen kap 17enligt 3fullmäktigeska en
hoshandlingardelallmänhetenharning besluta rätt att taatt avom

offent-handlingarsallmännagäller forgrunderföretaget enligt de som
sekretesslagentryckfrihetsförordningen ochlighet i kap,2

1980: 100.

kommunallagensmedsitter, i enlighetkommunstyrelsenledamotEn av
kommunalrådsitteruppsiktsplikt, i bolagsstyrelsen.Ingaregler om

kommunalabolagen.denågon styrelsernaforprincip, idock, avav

handlingarisamtligadelekonomichefharKommunens rätt att ta av
medprivata hyresgäster.kontraktgäller dock intebolaget.Detta

fastighetsmarknadenlokalaDen
fastighetsmarknadenvillpåverkan den lokalagällerdetNär man

neråt.påverkar Omhyrornahävdafrån sidabolagets attgärna man
tillhandahåller dockharbolagetgranskarde lokaltyper mansomman

potentiell konkurrensvisserligenförstå finnssvårt detta. Detlite att en
devill ochvilka lokaler defrihet hyraförvaltningarnasformi att varav

efterfrågas badhus,brand-skolor,de lokaltypervill. Men somp g a
frågai praktikendetidrottsplatsanläggningaretc ettstation, är omen

i baraFörvaltningarnaharmonopol.ömsesidigtbilateralt settstort en
beroende destarkthyresvärdensig till medanhyresvärd vända är avatt

endaskulle bli medfastighetsbolagethar. Omhyresgäster enavman
i konkurs.det förmodligenskullehyresgäststörre



39

4 Kommun B

3.1 Kommun B före bildandet fastighetskontoretsav
balansenhet

kommunI hade foreB omorganisationen fastighetskontorochettman
nybyggnadskontor.Fastighetskontoretforvaltade alla offentligaett

byggnaderi kommunen Nybyggnadskontoretarbetade, namnetsom
skvallrar mednybyggnation.Merparten förvaltningsbyggnader-om, av

ägdes och forvaltades respektiveförvaltning.na av

Lokalerna for förvaltningarna såtillvidafri nyttighet inteattvar en man
behövdebekymrasig kostnadernaför dem.Man hadede lokalerom

hadeoch fick kostnadernafor dessatäckta i budgeten.man man
Eventuellabeviljadenyinvesteringari lokaler renderadeautomatiskt i

dessutomfick till driften desammaatt man pengar av

Kostnadsbilden luddig och det till följd svårtdetta riktigtattvar var av
vad varje enskild fastighetkostade driva ocksåsvårtsäga Detatt var

de totala fastighetskostnadernai kommunen.att ett grepp om

3.2 Motiv och förväntningar på balansenheten

l kommun har klaraB motiv för vilka verksamheter lampärman som
liga drivas i bolagsformoch vilka inte det. Grundtankenmedatt ärsom
aktiebolaget skaffa fram riskvilligt kapital forräntasskaar att som
bästa Ur kommunalt perspektivkan det ocksåsatt finnasandraskäl till
bolagsformen,nämligen verka marknaddär marknadenatt en annars
skulle ledatill servicenskulle bli och kostnadernahögreatt sämre än

kommuneninte hadevarit representerad marknaden.Omom en
verksamhetligger utanför denkommunalakompetensen det bättreär

säljaverksamheten läggaden i bolag.att än att ett

Förvaltningsfastigheternaanvändsi endast kommunensstort sett av
förvaltningar. såledesMarknaden ovanståendehelt intern. Enligtär

finns det därför inte någotheller skäl driva fastighetskonto-synsätt att
i forvaltningsform.sätt änret annat

aktiebolagetI finns mycket positivt det detta kanär mestasom men av
uppnå balansenheti kombination internhyressys-även medman som

i kommun ocksåB. Det dennaform hartem, valtäranserman man
där.

Någon lista motiv, hadei kommun har inte iA,som man man
kommun SkälenB. till balansenheten ville struktureraattvar man upp
fastighetskontoretoch bättre kostnadsmedvetandehosett persona-
len och hos förvaltningarna fastigheterna.hyrsom
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detHur blev4.3

förtroendemycketharde stortKommunstyrelsepolitikerbetonar ettatt
kompetensenpersonal.och Denämnd attfastighetskontoretsför anser
har levtfastighetskontoretförvånadeinteoch därför upphög attärär

omorganisationen.Proces-hattharförväntningarallatill mansom
kostnadsmedvetandethareftersträvadeoch detgått smidigtharsen

fastighetskontoret atttjänstemänBåde ochuppnåtts. politiker anser
deloch hardrivandeoch stormycket kompetentfastighetschefen enär

densåbra gör.förvaltningen fungerari somatt

organisationengamlai denÄven vantrivdesdirektpersonaleninteom
organi-denMånga uppleverkick.inneburitförändringenhar nyaen

fräschsationen start.somen ny

fråga förviktigalltjämtvarit ochtidigarehar ärKommunnyttan en
idetÄven balansenheterellerbolag ärbildarkommunen. manom

viktigast. För nytt-väl och ärkommunkoncernensforsta hand ve som
dettatillgodoseförsöktharfastigheternai kommunenjandet manav
dit lo-fastighetskontoretmäklarñznktionnågonslagshaattgenom dåMäklarenönskemål lokaler. tarmedfår vändasigkalanvändarna om
dettaIbland kanmellan.får väljalokalanvändarenalternativfram som

enskildaprivata. DendetIbland kanlokalerkommunala varavara
lokalerhyrafrihetalltså fullständiginteharförvaltningen att var man

förvaltningensföregår alltid nytta.finner för Kommunnnyttangott.
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Ekonomi5

5.1 Kommun A

jämförelse fastighetskontoret i5.1.1 En mellan och bolaget
kommun A

bolagiseradesanledningarnatill fastighetskontoret detEn att attav var
svårt klar bild kostnaderna.Bilden fastighetskonto-attvar en av av

åren fårkostnaderhar inte blivit skarparemed och därför nöjarets
någorlundamed redovisade kostnader kan säkraattoss som vara

på. från ekonomiñanlctionMed hjälp anställda kommunens har
kunnat fram kostnaderfor bamomsorgsfastigheteroch skolor for

Åretnågra åren inte kommunen de1988-1992. 1992 ärutanav avser
kostnader redovisats bolaget sedandetta har tagit driftenöversom av

ingårlokalerna. följande:I posternaav

Energi: Uppvärmning fastighetseloch
underhåll: underhållLöpande Akut

Periodiskt underhåll: underhåll,Planerat byte takt ex av
Övriga driftskostnader: renhållning,viss fastighets-VA,

försäkring,skötsel, fastighetsskatt,
serviceavtal

Kapitalkostnader: Avskrivning och intern ränta
administrativ personalFörvaltningskostnader: Kostnader for

fastighetskontoret

Fastighetstyp: Barnomsorgsfastigheter
Kostn kvm

7988 1989 19.90 1.932
3GEnergi 85 81

Löpande 20 21 18underhåll
59 50Periodisktunderhåll 55

Övriga 81 93 131driftskostnader
Ka italka de 255 270 220sinap r
Förvatnlngdmslnader 7 8 15

ltTo kvm 503 532 519ta

Tabell Kostnaderför bamomsørgsfastigheter kommunA1 1988-i
fastighetsbolagets kostnader.Löpande1992. 1992avser

kronor kvmB TA.priser, per
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SkolorFastighetstyp:
Kostnkvm

7992799079897988
778379707Energi
1817 1521underhållLöpande
4146 7456underhållPeriodiskt

Ö 23 5423drftsko dervriga stna
226207 262797derKapitakoszna
146 70Färvatningskasmader

357 432378375Totalt kvm

och 1992.kommunA 1990skolfastigheterKostnaderförTabell i2
Löpandekostnader.fastighetsbolagets priser,1992avser

kvm B TA.kronor per

tid detfrån fastighetskontoretsPå osäkerheteni siñroma ärgrund av
i förvaltningeneffektivitetenhuruvidauttala sigvanskligt att avom

priser har ökatlöpandeKostnadernaiförändrats.fastigheternahar
index lo-kostnadernamedmåttligt deflaterarOm övermycket ett

i bamom-kvadratmeterkostnadenutveckling SCBkalhyrors är per
siffraMotsvarandevad de 1988.sorgslokaler 199273 procent varav

for skollokaler 82är procent

Driftöverskottl-underskott5.1.2
mindretill följdvisst underskottmedBolaget gick under 1992 ett av

bola-for denkoncernreglernafinansiellatransaktioner Ilyckade som
iunderskottöverskott elleruppkomnaingår eventuellti ligger attget

Sålundafår lösasdettafor koncernenangelägenhetdriften internär en
medkoncernbidrag.

effektivitetsmåttProduktivitets- och5.1.3
ieffektivitetsmått sig inteanvänderNågra produktivitets och avman

själv följerverksamhetbolagets VDuppföljningenden löpande av
såsom kostnader kvadratmeter.mått olikasporadiskt vissa perupp

forvaltningslokaler.kostnaderförmedRepabsjämförs sedanDessa

5.2 Kommun B

Driftöverskott-underskott5.2.1
fastighetskontoretprincip eftersomhar ärKommun B att ennusom

fårekonomi själva.också sin Mande kunnaklarabalansenhetska av
år. dettill följande Isålunda både och underskottmed sigta over

månmöjligastefår lokaler ilångsiktigaunderskottfall befararman
avyttras

effektivitetsmåttProduktivitets- och5.2.2
effektivi-ochproduktivitets-arbetar mycket medkommunI B man

kostnadsmåttsåsom kostnadsslagtetsmått. olikaFörutom perrena
lokaler.också i olika Manforbrukningarkvadratmeter, mäter m mman
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planerardessutom och driftskostnaderoch ställamäta demiatt ytor
relation Äventill forvaltningarnasverksamhet. driften fastighe-om av

i sig kan effektiv kan fastighetskostnadernaterna ändå forvara vara
höga antaletkvadratmeter elev blir fortom ex stor,per resonerarman.

5.3 En jämförelse mellan kommun A och kommun B 1992

I tabell 3 nedan jämförelse mellankostnadergörs och intäkter fören
olika fastigheteri kommun ochtyper A kommun SiffrornaB.av är
rättvisandesåtillvida sakerredovisasunder rubrikeratt samma samma
for de bådakommunerna.Vi kan ändåinte jämförelsengaranteraatt är
hundraprocentigt Som exempel felkällorratt kan kostnadernata
for fastighetsskötsel. kommunI finns inteA skolvaktmästarnamed i
dessakostnader Dessadefinierasi kommunensåsomverksamhets-
vaktmästareoch anställda skolforvaltningen.är kommunI B finnsav
dessamedblandde vanligavaktmästarna.

Andra källor till skillnadermellankommunerna lokalanvändamasär
önskemål servicenivå.Det medandra0rd inte tjänstärom samma som
erbjudes.Den relativt högakostnadenfor underhåll for daghemi
kommun berorB hyresgästernabegärt kortare periodert attex
mellanommålning,mattbytenetc.

KommunA xømmuns
1211011 :ghamSzolor ;nu mur- Smbo. Daghemmaylamm: En

Hyra 399 467 557 381 Hymr 515 527 789 370Övngu91mm: Övriga2 51mm:Summn samma
Kannada: Kostnadernapuurane: 17 1a 1a 15 Repuubng: 15 15 14 15lhdurhil 40 41 50 27 Underhåll 62 62 98 45Kapiukøsmadar177 225 220 160 Knpinknsvudel 2:40 23a 390 1345.3-anaman: 34 :17 97 13 Fuaynautaua 32 34 42 21Vnmn s 5 12 1a Vatten a 7 10 10Sophnnrsmg 2 3 5 2 Sophnnrenhg 9 s 9 9saniauu 4 5 5 3 årvizaavnl s s 14 sFårikringn 3 3 5 3 Iälaiknhgnr 11 1:1 a eEnergi s s 37 20 Enarpirumynam 20 22 15 20 F-.øymm 21 1a 21 32Varma 45 49 33 :sa Vinna 45 45 53 aelärvnlmingdrøwvnd13 14 15 14 Fälvalmhgdronud 12 12 12 12;asapresan 1 FuoynauzanÖwigakomme: diary.1 0 7 0 køamndu 6 6 7 5Summa summa...111knpskouml nnklkapjroml
Bøulvnlumkvm141020155760 11a1145492 human-Anm 2105391580981592442567
Endastägdalanlqheler
Endutlänlitadelustighetel

Tabell Kostnader3 och intäkter för förvaltningen av
förvaltningsfastigheter kommunA och kommuni B 1992,
kronor kvm BTA.per
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kommunalinompåverkar utvecklingenVad6
fastighetsförvaltning

tioår ellerfemi kommunernafastighetsforvaltningenHur ut omser
fick iochbåda stort setti kommunernafråga ställde sammaDenna

syvendetilllokalerbehovforvaltningarnasbåda.i Det somär avsvar
ochutvecklingbalansenhetensrespektivebolagetsoch sist om-styr

fattning.

uppmärk-blivitharbarnomsorgenochi skolornafysiskamiljönDen
allergikerantal görår. allt attunder Ett sane-sammad störresenare

från bytesigkanDet röra ettolika slagbehöverringar av engöras.av
ventilationsan-ombyggnaderomfattandetillheltäckningsmatta av

framtida inves-andelförutspåsventilationläggningar. storJust ta aven
teringar i fastigheterna.

vidupphandlingeffekterfårEG tmedlemskapieventuellt exEtt
specifiktingetdocknybyggnation,Dettareinvesteringareller ärstörre

verksamhet.offentliggäller allfastighetsförvaltningför utan

kommunalpåverkanhañalltidutveckling harForskning och storen
verk-bitarnatekniskadefrämst inomfastighetsförvaltning, rent av

forskningforintressetfortalaringentingfinnssamheten.Det attsom
minskaframöver.utveckling skaoch
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7 Analys

7.1 Före omorganisationen

bolagiseringenFöre i kommun A respektivebildandet balansenhetenav
i kommun B fastighetsförvaltningenorganiserad ivar stort sett

bådai de kommunerna. ocksåsätt Man upplevde isamma stort samma
dåvarandeproblem med ordning. Man tyckte dåligthadeatt man grepp

kostnadernaoch svårthade motivera lokalanvändamaom attman att
hushållamed lokalerna

7.2 Motiven till omorganisationen

Eñersom upplevde problemföre omorganisationen detärman samma
inte såkonstigt motiven också liknandei kommun ochatt A B.var

skillnadenDen det förtroende politikerna i kommunernastora är som
kändeför personalen respektivefastighetskontor. I kommun B var
detta medandet i kommun A kan betraktasstort obefint-närmast som
ligt. Detta kan påverkatha valet organisationsformi bådade kom-av

I denkommun där kände litet förtroende villemunerna. ettman man
någonting radikaltgöra medan i denandratyckte detatt värtman var

utveckla förvaltningsformenoch denpersonalatt arbetadesom
kommunensfastighetskontor.

7.3 Hur blev det efter omorganisationen

Följden verksamhet har gjort i bå-att avgränsar deav man en somman
da kommunerna tvingas renodlasin kostnadsredovisning.är att Iman
och med har resultatkrav måste för kunnaatt bedömasinman attman,
lönsamhet,föra relativt detaljeradkostnadsredovisningför varjeen
fastighet i sitt bestånd. måsteocksåDenna följas kontinuerligt, vil-upp
ket också i kommunB. Följden allt dettagörs blir naturligtvis attav
det betydligt lättareär kostnaderna ba-att ett ängrepp om om man
kar ihop allting jättekonto endasyfte det skakunnaett är attvars
följas ochjämföras medbudgeten gång året.upp en om

I sambandmedomorganisationeninfördes hyresförhållandemellanett
fastighetsförvaltningenoch lokalanvändarna.Lokalanvändamahar i
bådakommunernamöjlighet välja servicenivåoch Eftersomatt yta.
förvaltningarna får använda blir lokalkontot tillöverpengarsom

har kostnadsmedvetandetsjälvfallet förstärkts.annat

Resultatkravethar ocksåbidragit till kostnadsmedvetandetblandatt
personaleni respektiveorganisationhar ökat. kännerMan inteatt man
längre del obestämdär vid kommunen,storen av en utanmassa namn
ingår i mindre och flexiblare organisation.en
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huvudsak saker:till iförändringenlettSammanfattningsvishar tre

kostnadsbildtydligareEn- lokalanvändarnakostnadsmedvetandehosHögre- personalanställdhoskostnadsmedvetandeHögre-

kris-ökatallmänekonomiskaläget,påpekatshar dettidigareSom ett
kostnadsmedve-påverkatdecentraliseringökadmedvetandeoch en

tandet.

kan inteoch kommunBNågon mellankommun Askillnad se
härvidlag,

styrningoch7.4 Ledning

sig i huvud-använderliknande Manstyrning skerLedning och sätt.
önskemål iresultatdresultatstyrning,sak ett mo-oms manangervav
Till detta i kommun Akvalitativakvantitativa och ärtermer.netära,

bolagsordning.Iomfattning,i litenägardirektiv,fogat än samtenom
sinavkastningskravi kommun Apreciskommun harB ettsomman
skahur förvaltningenockså direktiv forskriftligaharbalansenhet.Man

i bolagsord-formuleratganskaluddigtdetskötas. kommun AI är
for. kommun haregentligen till I Bbolagetningenvad är manensom

framhåller detverksamhetsidéskriftligtydlig klar äroch attsom a
därefter forvaltningarnasviktigaste,detintressekommunens ärsom

inom förvaltningarna.sist enheteroch

Vi bedömerbådai kommunerna.koncernnyttantalar mycketMan om
möjlighet efterlevabättreså i kommun harBdet dock attatt enman

ibetydligt starkarelokalanvändarnastyrningendetta eftersom änärav
kommun A.

vill kortarebolagisering hamotiv tillIbland att mansomangerman
for-befogenheterskulle had VD änbeslutsvägar, störreatt ensv

detta riktigt.bolagsbildningenforvaltningschef.Vid tidpunkten var
sådelegation förvalt-möjlighet tillkommunallagenNumera att enger

rörelsefrihet VD.ningschefkan somensamma

kontrolloch7.5 Intern extern

kontrollenochi den internaskillnader hur ärDet externaär stora upp-
denrelativt sporadiskti kommun Askerbyggd, Medan den är mer

nöjer sigkommunrutinartad i kommunB, I Aformaliseradoch man
Repabstabeller. Kom-dåjämföra sinakostnadermeddå ochmedatt

mått verksamhet.kontinuerligt olika for sinslagsföljerBmun mer
andrajamforelsemöjlighetermed kom-ocksåaktivt eñersökerMan

muner.
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7.6 Fastighetskompetens

I där har säljande och köpande,ett system krävs forpartman en atten
fungerandemarknad båda har likvärdig kompe-atten parterna en

kommunI det fastighetsbolagetAtens. är har all kompetenssom me-
danhyresgästernaskompetens bristfällig. har lettDetta till hy-är att

kännersig underlägsnai förhandlingarnaresgästema fastighetsbo-med
laget fastighetsbolagetredovisaräven alla kostnader vid for-öppetom
handlingarna.Man kan inte bedömarimligheten i det material fas-som
tighetsbolagetpresenterar.

Kommun harB mäklarñinktion tillgodoser behovet fastig-en som av
hetskompetensvid val lokaler och vilken servicenivå minst be-av som
hövs for inte fastighetensskick fåräventyra Man visserligenatt etc.
ingen riktig marknad det har viset, får ådet andrasidanmen man
inte heller i såkommun längeA inte har dubbla kompetenserman

7.7 [nsyn

Kommun har i bolagsordningenA for sitt bolag skrivit offentlig-
hetsprincipen.Rent finns alltså inga skillnader, for allmänhe-

vad gäller offentlighet och insyn mellanbolagetten, och förvaltning.en
Man har dock i kommun från lokaltidningamasA sidahañ lite svårt att

tillgång till den information velat ha. I praktiken detärsom man
alltså lite sådär medprincipen.Frågan dock detär är sämreänom
det varit tidigare eftersomden information då fick åtminstone vadman
gäller ekonomi tvivelaktig kvalitet.var av

ägardirektivenI står kommunenska insyn kommunensatt attgenom
ekonomichefska del handlingar.Detta har inte riktigt etter-ta av
levts Bl har bolaget inte velat lämnaifrån sig uppgiftera rör ut-som
hyrning till privata hyresgäster.inte hellerhar fått del vissataman av
uppgifter fastigheter kommunenfortfarande stårrörsom som som

for bolagetägare förvaltar.mensom

Det finns alltsånågontingi bolagets del sakergörnatur attsom en
börjar betraktas affarshemligheter tåloch inte granskningsom en av
utomstående,Detta problemhar inte alls i kommun B.man

7.8 Ekonomi

Förvaltningen fastigheterna billigare i kommun i kommunär A B.änav
Detta dock inte någontingär kan hänföratill organisationsfor-som

Vi har kostnadernainte har förändrats isett att nämnvärtmen.
kommun A i sambandmedbolagsbildningen.
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fastighetsbestån-självaisökasförmodligenfårfinnsskillnaderDe som ål-analysEñerefterfrågan närmare avioch hyresgästernasdet en
förmodligenskulleservicenivåfastighetstyper, etcdersstruktur,

liggeregentligenskillnadernavarikunnasvara

Kom-eftersatt.tidigareBi kommunfastigheternaUnderhållet varav
mycketmedvetetår satsat pengardärför underharB senaremun fastigheter.sinastandardbraståndtillunderhåll i syfte avatt en

skillnaderna.Även delförklarakandetta aven

Slutsatser7.9

detFramförallt ärbådakommunerna.demellanskillnaderfinnsDet
Skillnadernaärfastigheternadrivaförkostnadernaskillnaderi att

sådock inte stora

förvänt-ochmotivenförhållandenpersonligaifrån varBortser rent
också iblevResultatet stortomorganisationen,desammaningarna
verksamhetenkostnadsmedvetandehosfåttharMandetsamma ettsett

loka-efterfråganminskatillbidrarlokalanvändarna atthosoch som
ler.

skillnaderVissaliknandestyrning sattochledningmedarbetarMan
i lag-skillnaderberordessafinns ochkontrollochi intern extern

organisationsformerna.för olikastiftning de

ellerdenföljdkankanskillnader sägas enade avIngen vara enseav
viktendå hellre betonaVi villorganisationsformen. enavandraden

tillverksamhetvillstyrningochledningtydligklar och enmanom
sådanasakergällerdetNäroch braeffektivt sätt.fungera ettatt

förvaltnings-tillhandahållandestödfunktionerinterna avsomrentsom förvalt-ieffektivarestyrning skerochledningfastigheter, atttror
traditionellt harfastighetsförvaltningarnasåsomDock inteningsform . Intebalansenheter.såsomformerutveckladei tbedrivits, exutan mer

finnsDetkoncernen.helhetssynståndtillde lättareminst är att en
kommunaladetdirektivochregelsystemkonflikt i detinbyggd somen aktiebolagslagenenligtskaDelssig etterharbolaget rätta manatt

andakommunallagensiskadelsvinstmed seochtjäna manpengar konflikti denna.Dennasin platsfinnaochkoncernkommunensomen
bedrivsdenforvaltningsformenocksåforvisochfinns omsätt

kanpolitikernaeftersombalansenhet,resultat- ellersåsom menen
finns dethandfast störresättförvaltningoch ettstyra meren

eventuellahandtidigt avarter.möjligheter taatt om
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Bilaga 4

4 ELDISTRIBUTION

4.1 Kommunal eldistribution

introduktionFör till områdethar bl.a. SPKsOffentliga tjänster,
BranschbeskrivningarSPKs bokserie 1991:3 använts.

Regler elöverforing och eldistribution finns i ellagen.För transpor-om
långaavståndfor denhögspändakraften krävs linjekonces-överter

sion den lokalaFör eldistributionenfordras områdeskoncession.Kon-
cessionsbeviljandemyndighet Närings-NUTEK och teknikutveck-är
lingsverket. områdeskoncessionInnehavaren geografisktav en per-område skyldig tillhandahålla for normalaforbrukningsända-är att-mål. Samtidigt koncessioneninnehavaren till distributionensamrättger
inom området. El kommunal tjänst i huvudsakeldistribution.utgörsom

pågårEn En. elområdet.lagstiftningen En särskildöversyn utre-av
dare har till uppgift lämnaförslag till lagstiftning. skall bl.a.Denatt ny
innefatta ändraderegler for koncessioneri syñe åstadkommaökadatt
konkurrens elmarknaden.Förslagen lämnasinom kortväntas

kommunalaDe verkenoch bolagenutgjorde från1988enligt statistik
Svenskaelverksforeningen %29 26 antaleteldistributörer. Deresp av
levererade till respektive40 % alla abonnenter.25 Andra aktörerav
på marknaden statligaverk och privata bolag.är

Någon formell skyldighet for kommunen tillhandahålla föreliggeratt
inte. Enligt tillgänglig statistik avgiftsfmansieraseldistributionenfrån
kommunala verk och bolag till abonnentema.Täckningsgradenär

%.100

Kommunala verk och kommunalabolag for eldistribution elverk- -samverkar regel i förekommandefall medde kommunalakrañ-som
värmeverken for fjärrvärmedistribution och elproduktion.

Krañvärmeverk, liksom distributionsanläggningarfor och fjärrvärme,
långsiktiga och kapitalkrävandeinvesteringar.Kraftvänneverkär har
tekniskt livslängd år,20-25 distributionsanläggningar cirka 40en

år.

Priset på varierar betydligt mellanolika distributörer beroende så-
danafaktorer råkraftskostnad,ledningslängd, investeringarnärsom
gjorts principeroch for kapitalkostnadsberäkningarm.m.
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Intervjuundersökning4.2

Urval

Verk-studerats.Sverigeharmellerstaii kommunerEldistribution tre
företrä-kommunerna,har i dessaelverkeneldistributionsamheten av

ochvälsköttamycketframhållitsmfl.,kommunförbundetfördare som
för-iverksamhetenbedrivstvå kommunerlågaelavgiñer.med I egen

ochijärrvänneförkommunalt bolagsamverkanmedivaltning nära
nivåpolitiskdiskussionerförsbåda kommunerdessaelproduktion. I

eldistri-kommunentredjeelverken. den ärIbolagiseringävenavom
till-ljärrvärmeproduktionochresultatenhetelverket,bution egen

kommunalthelägtsamladiverksamhettekniskmed ettannansammans
kommunensutredningpågår särskildkommunbolag. I denna omen

bolag.

Intervjuade

iekonomiansvarigaochmedchefergenomförts samtIntervjuer har en
fråge-intervjuadeerhöll deföreträdare. brevpolitisk Permedkommun

timmemellandrygtvarieratharIntervjutidernaområdenai förväg. en
iintervjuade harintervjuade.Deantaletberoendetimmartill 3 4- gjortsminnesanteckningardekorrigerafått möjlighetefterhand att som

också ekonomiskavissaharsammanhangdettaefter intervjuerna. I
andrasamkostnadermedfördelningbl.a.kompletterats,uppgifter av

förvaltningar.tekniska

Frågeområden

effektivitetsaspektertill belysadesyftatintervjuerna har att som an-
avseendekost-uppgiñerdels faktahar omfattat,i uppdraget.Degavs

kapitalkost-drift- ochlokaleradministration,personalochnaderför
avgiñ-intäkter,överskottunderskotteventuellanader, hanteringav

resultatprestationsmått, dels sub-förekomstentertaxor mersamt av
kontrollmarknadssituationen,insynsregler,jektiva uppfattningar avom

syf-intervjuernaharframtid.utveckling och Dessutomverksamheten,
organi-i nuvarandebedrivsverksamhetenmotiv till varförtilltat att

satoriskaformer.

kommunernaDe tre

för de kommunernaidentitetertill följandeföljande refererasdetI tre
elverk,medrespektive

förvaltningiekonomi, eldistributionmedgodkommunEF l egen

eldistribution iekonomi,sågodmed inte fulltkommunEF 2 egen
förvaltning
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AB kommunmedgod ekonomi eldistribution i helägtkommunalt
aktiebolag

ÅrsbokEnligt SCBs for Sverigeskommuner och1992 SCBs- Svenska
kommunforbundetsVad kostar verksamheteni Din kommun tillhör
samtliga kommunerkategorin städer,d.v.stre kommunermedstörre

75 % tätortsgrad ochän invånare50 000 totalt kom-än 26mer mer
i Sverige, bestämtmellannärmare 120000 och invå125000muner

och med i princip identisk ålderssammansättning.Allanare en tre
kommunernahar näringskaraktärskoden sysselsatta ijordbruk037

%, i industri0 och30 % i service %.70

Ekonomierna i de kommunernaskiljer åt.sig Total skattesatstre 1992
30,48 EF EF 2,32,52 respektive AB krskattekrona.30,85var

EF har2 skatteunderlag de tvåsämre övrigaett högreän utgiftersamt
och högre låneskuld invånare.per

Även ytmässigtskiljer sig de kommunernanågot åt. EF cirkaltre är
500 kvkm mindre de två andra, i likaär ärstort settsom stora.

Elverken

Uppgifterna verksamhetsåret1991.avser

EF 1

Organisation;kommunalförvaltning i tekniskt verk med Verkssty-egen
relse,resultatenhetElverk. Verksstyrelsenfattar beslut taxeänd-om
ringar Underställt elverket finns kommunalt helägt aktiebolagett -kraftvärmeverk för fjärrvärme och elproduktion. Chefenfor det tek--niskaverket tillika for krañvärmeverket.VDär

EF2

Organisation;kommunalförvaltning i Energiverk med Verkssty-egen
relse,resultatenhetElverk. Verksstyrelsenfattar beslut taxeänd-om
ringar. Underställt elverket finns kommunalt helägtaktiebolagett -krañvärmeverk for fjärrvärme och elproduktion. Chefenfor energi--
verket tillika VD for kraftvänneverket.är Krañvärmeverket har inga
anställda,personalhyrs från elverket.

AB

Organisation;kommunalt helägtaktiebolagfor teknisk förvaltning. El-
verket resultatenheti bolaget.är bolagetI finns ocksåresultatenheten
for ljärrvänne- och elproduktion. Förutom bolagsordningfinns särskilt
ramavtal mellankommunenupprättat och de tekniskaverken bolaget,

bl.a. reglerarvilka frågor skall godkännas kommunfull-som som av
mäktige, respektive fullmäktige skall underrättasnär fattadebeslut.om
Exempelvisskall bolaget inhämtakommunensgodkännande prin-över
cipiella ändringareller tillägg i Bolagsstyrelsenfattar besluttaxan. om
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of-ocksåhandlingarsreglerarAvtalettaxeändringar.principiellaicke
förtillämpasbestämmelserprincip gällerfentlighet, i somsamma

aktiebolagslagenvad sär-iakttagandemedi övrigt,kommunen avmen
fullskall haberedningsutskottKommunstyrelsensföreskriva.kanskilt

Kommunstyrelsenhandlingar.bolagetsdelochiinsyn rätt taatt av
ochmellanbolagetsamrådsker ut-regelbundnaockså tillskall attse

skottet.

ekonomiElverkens
resultatsinaverksamhetochprincip sinredovisarielverken en-De tre
medfördetaktiebolagsredovisning.Trotspraxis forochligt regler

omfattan-låter sigintejämförelsedetaljerad görasutanolikheter att en
tagitsdockjämforelsetal hardetaljstudier. Vissatidskrävandede och

fram.

framgår årfordessa,analyservidareresultatredovisningarochAv av
kronor:i miljonerföljande belopp1991

ABEF 2EF l

66 90264 58127260abonnenter:Antal

349,8334,9-drift 235,4Intäkter
totaltanslutn.avgexkl.

311,3296,9197,6-driftKostnader
totalt

243,92,3råkrañ 2linköp 156,8varav-

fördelat gemen-varav- 2,24,1adm.kostnader 5,5samma

1,73,2lokalkostn. 5,4varav-

31,929,825,1löner egenvarav-
personal

7,04,85,5löner gemen-varav-
fördelad personalsam,
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KapitaIkostnader-intäkter m.m.

EF l EF 2 AB

Avskrivn planenl 6,0 6,9 23,0

Avskrivn plan 22,0 25,6 9,9utöver

alternativt kalkylmässig
avskrivning 36,7

Vinst 8,7 - -

Ränteintäkter 2,0 2,7 O

Räntekostnader 3,1 13,3 10,8

Avkastning 15%
insatt kapital till kommunen 3,0

Investeringar 29,7 28,7 64,7
inkl. anslutnavg.

Skattekostnader 1,3- -

Personal, 1991,antal:

Egen personal 93 131 107
inkl. viss adm

Gemensam,fördelad
adm.personal 12 26 17

Elavgiften består fast avgiñ och forbmkningsavgift rörligav en en
kostnad. Taxoma har ytterligare variablerberoende förbrukning,

uppvärmning jämföraFör hartyp elverkenberäk-attav taxomam.m.
kostnaderna for1991, normal lågspänningskundnat med för-en en

brukning 5 500 KWh år. Elavgiften blir i detta fall exkl. skattper
och moms

i kommun med EF 1 EF 2 AB

kronor år 2123 1815 1.914per

4.3 Intervjusvar

allaFör elverken lågadet eltaxor tecken framgångtre är ärsom
effektivitet. Kostnader betydelse lågafor råkrañskostna-taxor ärav
der, investeringskostnadero.dyl. intervjuadeDe har samtligaansettatt
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betydelseunderordnadlokalerfor administration,kostnader är avmm.
effektivitet,vid jämförelser av

befintlig formbedrivs iverksamhetenvarforMotiv till

organisationsformsedanhaft dennaaktiebolag harelverket iAB -- motivet till bola-ochgammal ellagenlikaseklet,denbörjan är somav
iursprungligen,bedrevsVerksamhetenbortglömt.giseringdärmed

blev olönsam.form Den1800-talet,i privatslutet övertogs avsomav
kommunalt bolag.tillombildasfor sedermerakommunen att

effektivt ochbedrivasskall kunnaför verksamhetenFörutsättningen att
verk-särredovisningelverkenfor allakontrolleraskunna är tre av-- for helatydligtochsjälvständighetekonomi,samhetoch ett ansvar

bådekan tillgodosesfaktorerbedrivande.Dessa närverksamhetens
i resultat-aktiebolagsformochorganiseradiverksamhetenär egenen

eldistributioninvesteringaroch forLångsiktigt välsköttaenhet gynn-
lågaframgång,d.v.s. eltaxor.foravgörandefonitsättningar ärsamma

förvaltning detelverk itvå medde kommunernaI som enser manegen
kommerdistributionendäremotnaturlig och praktisk torm Om av

Synpunkterförutsättningarna.for konkurrensändrasbliatt utsatt
redovisningen intervjusvaren.idetta berörs längrefram av

SKAF tidigareSKTF,personalorganisationernaharInom EF mot-2
diskussion.kommit tillelverket dettabolagiseringsig närsatt uppav
behöverbolagisering.KommunenpolitikernaJust överväger ennu

amortering skulder. Köpesum-forkortsiktigt behöver avpengar
skall erläggatill kommunenkommunalabolagetnybildadedetmansom
Politikern poängteradeoch avgiftermåstedå via höjda atttaxortas ut

konkur-demokratiskälellernågra motiv,finns andradet inte Lex.nu
elverket till ak-ombildningrensneutralitetsskäl,för övervägaatt aven

förbättra den kommunalamöjlighetenanledningentiebolag. Enda är att
ekonomin

underställda el-kraftvärmeverkenaktiebolagenforkommunala ärDe
från förunderströks, företrädare EFverken och DetEF EF1 att

från el-finansieratsmed intäkterkrañvärmebolagetuppbyggnadenav
skattemedelellerinte kommunenmedvärmeforsäljning,d.v.s.och av

Krañvärmeverket be-från verksamheter.avkastningaravgifter andra
elverkettillhörigttraktas som

motivet bl.a.bolagsformmedkrañvärmeverket ietableradesI EF 2 att
tidsmarginalertillfredsställandegått medinte byggadet skulle att upp

Motivetlångsammakommunalabeslutsvägama.alltförgrund deav
projekteringsfa-for snabbasåledes bilda bolagbl.a. attatt ett uppvar

sen.

möjlig-krañvärmeaktiebolajzmed underställtKombinationenelverk
råkrañ till rabatteradekan köpasbådaorganisationsformernai attgör
uppståfor beskattningi produk-behöverintepriser, någonvinstdvs.
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tionsbolaget. lågtEtt råkraftpris ocksåavgörandeforär kunnahållaatt
lågaeltaxor.

Resultatmått

Alla elverken har enligt intervjuadede mål lågaelavgiñer forsom
kommuninvånarna.Målen något olika formulerade;är

liggaatt blandde billigaste10 distributörernafor och värme EF-
2,

långsiktigtatt hålla låga på5 % el lägre femtaxor än motsvaran-- -de städer EFstora

I finnsAB inte målet inskrivet i bolagsdokumenten.

Några interna resultat- eller produktivitetsmått användsinte. aktiebo-I
laget, AB, skall försöksverksamhetinföra resultatlön. IEF 2mansom
pågårförbättring ekonomisystemet skall medgeutarbetandeav som av
interna produktionsmått bonussystemfor olika personalkatego-samt
ner.

Överskottunderskott gränsdragningtill kommunensekonomi

någotInte i fall förekommer någonform for subventioneringav
skattemedeltill elverken Omväntbidrar inte heller elverkentill kom-

samladeekonomi, frånsett denavkastning insatt kapital imunens
det bolagiseradeelverket redovisats tvåFör de elverken,EFsom ovan.

och finnsl 2 inte, liksom inte heller for andrakommunalainveste-
ringar, några forregler avskrivningar gjorda investeringar.Elver-av
kensfastaoch tillgångarrörliga betraktas elverkens till-som egna
gångar.

Insynsreglerför kommunalverksamhet

i någotInte de elverken regler for insyn och offentlighettreav ser man
något hinder i verksamheten,mednuvarandeverksamhet.som

det bolagiseradeI elverket finns, regler offentlighetnämnts,som om
inskrivna i avtalet mellankommunenoch bolaget.

Om verksamhetenkommer konkurrensutsättasmåstedäremotatt reg-
lernafor offentlighet ändras.Detta alla organisationernaär tre överens
om.

Internextern kontroll, styrningsfrågor

Samtliga elverk redovisar i princip sinverksamhettre i den form som
brukasför aktiebolagsredovisning.För AB sker sedvanligbolagsrevi-
sion, revisorer 2-3 revisorer medsuppleanter bolagsstäm-utses
man.
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verksamhe-forgrundensärredovisning attframhölls i AB utgörDet att
elverketviktigtkontrolleras.Det är attskall kunnatillfredsställandeten
detta.respekterarochvisarverkligentydligthar ägarenattett ansvar,

Avta-bolagsstämman.Ägarskapet, börstyrning,politikernas utövas
samrådmed kom-regelbundetdockföreskrivermed kommunenlet

beredningsutskott.munstyrelsens

ansvarsför-tydligapoängteradeÄven och EF 2företrädarnafor EF l
ef-forförutsättningarväsentligasärredovisninghållandenoch ensom

kontroll.fektiv

skalldeiblandpolitikernaredovisats tror attuppfattning ärEn attsom
affärsmäs-förenligt medhellerinteuppfattasverksamhetensDetsköta

sysselsättningspolitikbådedriverbolagsstyrelseipolitikersighetatt en
lät-å sidanockså, andrakanmiljöpolitik. detMenkommunaloch vara

professionellatek-till dekan,de intesläppadetpolitikernafor atttare
nikerna.

målsättningenMedutvecklingenpåverkarmedborgarnamycketHur
sigvändanaturligtvaritdetmöjligt harlåga atthålla så taxoratt som

brukarun-genomförtelverkenharkommuninnevånarna Allatill tre
uppfat-Sammanfattningsvistill elabonnentema.enkäterdersökningar- okända.elverken kompetenta,tas mensom

framtidMarknadsutvecklingoch

konkurrensinförandeeventuelltframtiden ochUtgångslägetinfor av
berorelverken.Detpositivt i allauppfattaseldistribution treinom som

investeringartidigareintervjuadedel enligt detill gynnsammastor
skötsel verken.och bra av

iberorinom kommunengjortssatsningarnaochUtvecklingen som
branschensverksamhetsområdetsförstårpolitikernagradhög att --

traditionfinnsvågat detPolitikerna har attförutsättningar. satsa, en
högteknologiskfrånmångapolitiker kommerteknikprojekt,driva en

harnäringsstrukturlönsamhetsmedvetna.Kommunenssektor och är
betydelsefull.såledesvarit

kostnaderocksåinneburitStandardiseringharVolymtillväxt och att
hållaskunnat nere.

fjärrvärme.uppvärmningmedforPå konkurrerarmarknadeni dag

el-området friinomansåg utvecklingenelverkschefEn att en
inriktastekniskapräglasmarknad inte kommer rön, utanatt mernyaav

kapitalförvaltningen,effektiviseraochaffärsmetoderförnyamot att
till marknaden.spelreglernad.v.s att anpassa
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Samtligaintervjuadeansåg avgörandeför agerande kon-att ett en
kurrensutsattelmarknad, den införs 1994, ändringär attom en av
kommunallagenkommer till stånd,Oberoende verksamhetenav om
sker i kommunalt verk eller i kommunaltbolag reglerna likstäl-är om
lighet, självkostnadspnssättningoch offentlighet hinder for konkur-ett
rens.

de tvåI kommunernamedelverk i förvaltning ansågsockså iattegen
konkurrenssituationskulle bolagsformenmarkerasaklighetochen

professionalitet.

Regler för energi-och miljöskatter kommer också spela roll.att stor
belysa påpekadesFör det fjärrvärmeomsâttningen58 % iatt att ettav

krañvårmeverken fiskal verksamhet,d.v.s. inbetalningär olikaav av
skatter.

Elmarknadeni Europa kommer endastindirekt påverkaelmarkna-att
den i kommunen,ansåg elverkschef. förutspår,Han årtioatten om
kommer det bara finnaskvar två råkraftdistributörer,att Destora öv-
riga utkonkurrerade.är

Ambitionen finnaskvar inom alla verksamhetsområdenär AB,att
men ellagenoch de kommunalaprincipernamåsteändras.

4.4 Analys

elverkTre har såledesstuderatsutifrån de effektivitetsaspektersom
vårtför uppdrag, för någondet finnsangetts skillnadutröna iatt om

effektivitet mellaneldistribution i förvaltning och i bolagsform.egen

Konsessionsinnehavarenelverken har i dag organisations-oavsett- -form monopol sinverksamhet.Verksamheteni sig teknisktär
komplicerad, prissättningsmekanismervarierar och marknadenstår in-
för förändringar. bör slåsDet fast detstora förenat medäratt stora
svårigheter eldistributör effektivavgöra elleratt ärom en

effektivitetsaspekterDe angivits i såsomuppdraget, lokalanvänd-som
ning, bemanningoch administrationskostnadertorde de intervjua-som

ocksåde framhållit underordnadbetydelse det gäller be-närvaraav att
dömaeffektiviteten i eldistribution. faktorer såsomAndra råkrañför-
sörjning, tekniska förutsättningar torde avgörandebety-m.m. vara av
delseför bedömaeffektiviteten i verksamheten.att liggerDetta utanför

for vårt uppdrag.ramen

Vi redovisardock de efterfrågadeuppgiñerna i nedanståendetabell.
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Nyckeltal

driñkostnadernatotalaprocentandelar deidelkostnaderElverkens av
är

ABEF 2EFfor 1

0,71,4Administration 2,8
0,51,12,7Lokaler

Lönekostnader
10,210,1personal 12,7egen- 2,21,62,8gemensam-

kronor abon-relateradetill abonnenternadelkostnaderSamma per
nent är

ABEF 2för EF 1

32:8863:49Administration 91:52
25:4149:55Lokaler 88:76

Lönekostnadcr
476182461144personal 4l5:95egen- 10426374:3391:52gemensam-

fråneffektiviteten drasinga slutsatserSammantagetkan ovan-om
stående.

effektivitetpåvisbaraskillnaderinågraresulterat iIntervjuerna har inte
bolagsform. Allaelverket iförvaltningsform ochimellanelverken tre
För verksamhetenförutsättningresultatenhetär attatt enegenanser en

kontrolleras.drivas effektivt och kunnaskall kunna

likartade. Syñenamycketoch de elverken ärkommunernaDe tretre
låga ochhar allalågapriser. elverkentill Dedistribuera taxortreatt

måleñektivitet. Elverkenssinavgiñer indikation motsvararsom
kommuninvånarna.frånförväntningaruppfattade ochkrav

aktie-förvaltningar ochkommunalatvå elverken ärTrots ettäratt av
bolagsstyrelse ochrespektiveverksstyrelserstyrformerbolag är -- tekniska professionali-utpräglatlikartade.redovisning Denformer för

förvalt-i kommunalaroll de intar denutmärkandeför denärteten
ningen.

nödvändigtvis inne-låga behöverinteeffektivitethögEn taxoryttre - - effektiv ellerbeståndsdelari sinaolikaverksamhetenbära är attatt
använderde elverkeninte förbättras. Ingetproduktiviteten kan treav

prestationsmått uppföljningförellersig nyckeltal, resultat- av res-av
verksamheter.pektive

aktiebolaget imellanförvaltningarnaochSkillnader konstateraskan -- avskrivnings-bolagetfinnskapitalkostnaderhanteringen Förmm.av
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regler och regler beskattning avkastningskravfrånsamt ägarenom -kommunen.Elverken EF ochl 2 redovisaravskrivningar planutöver
vinst ökning resultatutjämningsfond,samt inte beskattas.av som

Klara reglar saknassamtidigt självkostnadsprincipenskall gälla.som
tvåDe elverken i forvaltningsform har möjligheter stärkasinstörre att

soliditet vad det bolagiseradeelverketän har.

Insynsreglernauppfattas inte i dag något problem. införHotetsom
framtiden konkurrenter skall kunnaär tillgång till affärsuppgifteratt
eller andrauppgifter verksamheten kan viktiga for af-om ettsom vara
färsmässigtagerande.

Likställighetssprincipen idag utgångspunktforär taxesättningochen
avgiñsberäkning.I konkurrenssituationmåstedet finnasfriheten att ge
rabatter olika slagtill olika enskildakunder, samtidigtm.m. av som
uppgifter måstedessa kunnahemlighållas.om

Självkostnadsprincipenförefaller visserligenredan tänjbartettnu vara
begreppmed de relativt möjligheter till överavskrivningarochstora
fonderingar finns.På marknadkan reglering docköppensom en ut-en

konkurrenshindrandefaktorgöra for affärsmässigtagerandeen ett

Tre huvudprinciper for kommunal förvaltning uppfattassåledes,i alla
de intervjuade elverken, hinder for i framtiden kunnaattsom agera

konkurrensutsattelmarknad.Frågornaförutsätts bli losta inomen ra-
for den ellagstiñningen,översyn bli färdig inommen väntasav som

kort.

Ett motiv for bolagisering kom fram under intervjuerna,som attvar
kommunen, omvandladet kommunalaverket till kommunaltattgenom
bolag, omedelbartskulle kunnadisponera köpesummafor andraän-en
damål.

Det har tidigare resultat och prestationsmåttnämnts inte utarbetatsatt
vid något de elverken.Det förtjänar kanske ocksåhärtreav att mar-
kera de elverken sig relativtatt oavhängigakommunenstre ser som
övriga verksamhetoch politisk styrning. Till detta bidrar ocksåden
speciellatekniska professionellamiljön.

4.5 Slutsats

Två elverk i kommunalförvaltning och elverk i kommunalt bolagett -samtligautpekade välskötta har studeratsochjämförts. Ingetsom ty--der de organisatoriskaformerna avgörandeföratt är om
verksamheternabedrivseffektivt. Förutsättningar i organisatoriskt
hänseende särredovisningär verksamhetoch ekonomisnarare samtav
tydligt for verksamhetensbedrivande,Avgörande ocksåtill-ansvar är
gångtill billig råkrañ, långsiktigaoch kloka investeringar,professionell
teknisk och ekonomisk ledning övergripandemål hasamtatt attsom
hålla låga eltaxor.
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bolagiseringför kommunernakapitalfrigöraMöjligheten genomenatt
Organisationsform.ändramotivframkommitelverkenhar attsomav förändring.sådanförskälåberopasinteEffektivitetsaspekter ensom

stadgan-kommunallagenskonkurrensutsättasOm kommer att synes
behövaoffentlighet omprövasochsjälvkostnadlikställighet, attdenom

skallorganisationsformernuvarandeeldistributionsområdetom
bibehållas.kunna
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Bilaga 5
tNÅRINGSLIVSVERKSAMHET5

5.1 Kommunala näringslivsfrågor

Inledningsvis vårti utredningsarbetekonstaterade näringslivsfrå-att
föreföll udda bedriva i aktiebolagsformeñersomde tillattgor synes

har litet inslag affärsmässighet.Motivet till vald Organisationsformav
därför särskilt intresse beskriva det gäller kommunalnäratt nä-var av

ringslivspolitik.

Sombakgrundsinformationoch for orientering sakområdetharom an-
SvenskaKommunförbundetsnäringslivsenkätvänts Näringslivet1991

i fokus Synpunkter rådoch har inhämtats frånbla. företrädare för
SvenskaKommunförbundet, från verksammamednärings-personer
livsfrågor i kommuner från professorBenny somJärn bearbetatsamt
Kommunförbundetsenkät Umeåmm. vid universitet.

Av Näringslivsenkäten framgår1991 denverkställandeledningenatt av
kommunernasnäringspolitik handhas kommunstyrelsen iav ensam
60 %, kommunaltbolagstiñelse i % och24 särskilt inrättadav av
nämnd,styrelseeller utskott i %. För13 resterande % redogörs3 ej.
Genomsnittlig total årskostnadfor kommunernasnäringspolitiska
verksamhetuppskattastill miljoner kronor1,9 kommun och år.per
Antalet tjänstemän i näringslivsverksamhetengagerade 1991totaltvar

i landet.925

Kortfattat syftar näringslivspolitikengenerellt till främjasett nä-att
ringslivsutvecklingeni kommunen.Ambitionerna varierar, främst i för-
hållandetill sysselsättningsläge, industri-statlig och regionalpolitik

behov stärka kommuneninfor framtiden. Verksamhetensamt attav
kan innefatta utbildning och information, serviceoch rådgivningt.ex.

stödformer, marknadsföring,förvaltning industrifastigheterom samtav
omfattandekontaktverksamhet myndighetermed alla nivåer och
med enskilda.En näringslivssekreterarei mellansverigebeskrevsitt ar-
bete att förr handladedet lokaler och mark, det sigrörsom om nu om
kunskap infrastruktur.och

inslagDet konkurrens finns i verksamhetenhandlari huvudsakav som
konkurrens kommuneremellan nyforetagsverksamhet,om om om-inrättande gymnasieroch högskolor, utbyggnad AXE-växlar,av om av
riksvägarom m.m.
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i fyra kommunerIntervjuer5.2

Urval

välsköttaintressantaochframhöllsantal kommunerEtt av-stort som
då vivårt inledandearbetenäringslivsfrågor,underhanteringseende av

emellertidframstod detsnabbtsakområdet.Relativtorienterade omoss
likvärdigajämförelseobjekt, d.v.s.likvärdigasvårt hittamycket attsom

ekonomi,ochkommunalstrukturfrån utgångspunkterna
Relativt snabbtfram-organiseringoch rollnäringslivsfrågornas mm.

jämföra ef-svårtockså utomordentligt kunnadärmedstod det attsom
näringslivsverksamhet.kommunalfektivitet i

aktiebolagochtvå kommunaltmedi Norrland valdeskommunerTre - in-näringslivsfrågor. genomfördaEfterförförvaltningmeden egen
ytterligarebehövdesi de kommunernatervjuer tre en

förvaltning ochinäringslivsverksamhetenmedkontrollkommun egen
sådanfjärde kommun.genomfördesmedintervjuer en

Intervjuade

tvåpolitiker iför aktiebolagen,genomförtsmed VDIntervjuer har
näringslivsenhetmfl.chef för Pernäringslivssekreterare,kommuner,

Intervjutiderna harfrågeområdenai förväg.intervjuadebrev erhöll de
antaletdeltagare.Deberoendemellan timmarvarierat 2 5- kontrollera ochjusterafått möjligheti efterhandintervjuadehar att

har vissagjorts. Därefterminnesanteckningari deuppgifterna som
uppgifter kompletterats,ekonomiska

Frågeområden

aspekterde effektivitets-syftat till belysaIntervjuerna har att som an-
faktauppgiñer avseendekostna-omfattat delshari uppdraget.Degavs

kapitalkostna-driñ- ochpersonaloch lokaleradministration,der för
näringslivsfrågor, hante-förkommunalbudgetägartillskott ellerder,
resultatprestationsmått,förekomsteneventuellt överskott,ring avav

marknaderochinsynsregler,uppfattningarsubjektivadels ommer
till organi-kontrollfiågor. Motivet valdochstyrnings-konkurrenssamt

intervjuerna harintresse. delvarit centralt Storsationsformhar avav
innehåll.också verksamhetensägnats

Därefterföljande för sig.intervjuernaredovisasi detfyraDe görsvar
redovisasslutsatser.samladanalysochen

aktiebolagGlesbygdskommun 15.2.1 -

invånare,be-januari 580hade,enligt SCB, den 1992 14Kommunen 1
ochinvånare 32,85Skattesatsenstod kmZ 2 km2.6 21l varperav -
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näringskaraktärskod13610 % sysselsattaijordbruk, i industri30 %
och 60 % i servicenäringar. Kommunenstotala budget uppgick 1991
till miljoner700 kronor.

Intervju har genomförtsmedverkställandedirektören VD för nä-
ringslivsaktiebolaget.

Näringslivsverksamhetenbedrivs i aktiebolagsedan1972meden per-
VD, anställd Dessutomhar kommunen anställdochson, en en person

tvåanlitar kontrakteradelångtidskonsulterför näringslivsfrågor
Iantbruks- respektivelandsbygdsrådgivning.Dessa arbetsmas-ärtre
sigt underställda iVDn bolaget.

Styrelsenbestår sju ledamöter fem suppleanterför dem. Samt-samtav
liga politiker. Representanterfrånär näringslivethar innebäraansetts
risk for jäv eftersomstyrelseärendeninnebärinsyn i lokala affarsange-
lägenheter.

Föremålsparagrafeni bolagsordningen bolaget skall främjaattanger
näringsverksamheteni kommunen.Något avtal, bolagsordning-utöver

mellan kommunenoch näringslivsbolagetfinns inte Bolagetsmäten,
sättning värna detär finns ochatt tjänstesektornom att satsasom
inom datateknologiområdet. Kommunen ocksåhar övergripandeett
mål, påverkarnäringslivsbolaget,nämligen invånarantaletöka isom att
kommunentill 16000.

Verksamheten såledespräglas mycket värna det finns.attav om som
Det sig bla. uttryck i stimuleratar till bildandet byalag, bibe-att attav
hålla och utveckla bygemenskap projekteringt.ex.genom av gemen-

lokaler, etablering företagarföreningaroch kooperativ,samma av upp-
rättande lokala avtal mellanbyalagoch kommunen bibliotek,av om
daghem, Givetvis stimulerasocksånyföretaganderestauranger,m.m.
från andradelar landetav

Motivet till verksamhetenbedrivs i aktiebolag i förstaatt handär att
kunna umgåsmed näringslivet,specielltvad gäller nyforetagsamhet.I
kontakter likasinnad viktig.är Därtill kommer sekretessfrå-motparten

Alla aspekter privata företagsekonomi måstekunnadiskute-gorna.
vid nyetableringmed stöd, vilkett.ex. inte möjligt i kom-ras, ären

munstyrelsen.Enbart det faktum överläggningar företagetmedatt
stårNN kommunstyrelsensdagordningkan omöjliggöra vidare

kontakter medföretaget Företagskontakter såledeskan skötastill-
fredsställandediskret verksamhetenbedrivs inär aktiebolagsform,

Enligt bolagetsårsredovisningför 1991 rörelsensintäkter, i kronorvar
följande

kommunalt bidrag 1 150000-
övriga intäkter 521 302-

Summaintäkter 1671 302
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varuförsäljning401frånbestår intäkterövriga intäkterPosten av
bygdemedel71vidarefördeladeengagemangsvinster 00049 samt000,

viavattenkrañsutbyggnadfrånersättningBygdemedel som000. är en
vattenkrañspro-skadalidautgår bedömtstill allalänsstyrelsen avsom

nyetableringar.utgå tillmedelkandessadeljekteringar. Viss av

138744lkostnader 1991Rörelsens var

styrelsentilllönervarav- 000633LKPinkl.och VD

försumbara.heltuppfattaskostnaderAdministrativa som

aktiebolaget,intebelastarkostnadernafor lokaler,Kommunensvarar
tillkan uppskattasmen

500112500cirka 75 m2 1a

interedovisastvå konsulter överanställdochenmedarbetarnaDe tre
Medutgiñskonto.kommunalt anta-belastaraktiebolaget enannatutan

inklusiveårskostnad,blir detmånadslön 18000 enpersonperomgen
200907LKP, om

kapitalkostnader 1991Rörelsens var
30 000cirka

580skatt llredovisadeBolagets var
253redovisadesvinstEn

från kom-skattemedelbidragmedi huvudsakVerksamhetendrivs
eftersomnaturligeninteåterbetalning förekommerNågonmunen.

inga fas-förvaltarBolagetmycket litet.affärsverksamhetinslaget ärav
serviceavgittsbelagd,verksamhetendel gentemottigheter. Ingen ärav

köperkostnadsfri.Bolagetprincipkommuninvånare inäringsliv och är
betalari sinsmåföretagaretillutrustningviss maskinell tur avsom

äganderättstörbehåll.medavbetalningsköpenligttill bolagetdenna
och intäkterKostnaderleasing.fördelaktigareforfarandeDetta änär

kapitalkostnader.jfrårsredovisningi bolagetsdetta balanserasfor
näringsid-stöder lokalanäringslivsbolagetocksåförekommerDet att

aldrig %.dock 49tillfälligt delägande,kare änmergenom

tillämpligt, kanmånkonkurrensbegreppetKonkurrens, i den är vara av
konsulter. Menformärkasvisskonkurrenstvå kanslag.Dels gentemot

något reelltintedettjänsterbetalt för sinaeftersomkonsulter utgörtar
tidiga-emellan,konkurrenskommunerdetDels handlarhot. somom

försökte spelalycksökare,Näringsidkare,problem. utettre var
utfastel-ingaNäringslivsbolagetvarandra.kommunerna extramot ger

vilket inte hellermedborgen,inte ställaoch policyhar att uppser som
detta.Länsstyrelseninfonneraskommunengör. om
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Inom bolagets regler for insyn inga problem.utgör Däremotram var
offentlighetsprincipeni kommunalverksamhet skälentill varförett av
bolaget bildades

För utveckla verksamhetenkrävs bolagetsatt anställdahåller sigatt
allmänt orienterade.Information i facktidskrifter spelarroll, vissaidéer
kommer från politiker. En tillsammansmedsträvan grannkom-är att

utveckla det området. kommunenI finns antalmunen gemensamma ett
exportföretag kunna informera EES-avtaletstillämpningatt blirom-
allt viktigare.

För internextern kontroll i forsta handbolagetsrevisorer. Nå-svarar
brukarundersökning bolagetsservicehar inte gjorts.gon t.ex. Där-om

har enkätundersökning vad företagenemot behövergenomförts.en om
Det framkom bI.a. företagenönskarEG-rådgivning och rådgivningatt

kvalitetsnormering,kvalitetsmätning.om

5.2.2 Glesbygdskommun 2 aktiebolag-

Kommunen hade,enligt SCB, den januari1 invånare,19927 708 be-
stod invånare7 485 km2 1 km2. Skattesatsen 32,55 ochav per var-näringskaraktärskod lO127 % sysselsattai jordbruk, °o i industri20
och % i servicenäringar.70 Kommunenstotala budget uppgick 1991
till miljoner223 kronor varav mkr207 drift och mkr16
investeringar.

Intervjuer har genomförtsmed kommunstyrelsensordförande,kom-
mundirektör, verkställandedirektör VD for näringslivsbolagetmfl.
Kompletteringar har gjorts telefon medhandläggare näringslivs-per
bolaget

Näringslivsverksamhetenbedrivs i aktiebolagsformbenämntutveck-
lingsbolag sedanbörjan l970-talet. Utvecklingsbolagethar forav-
närvarande anställdamedföljande kompetenser:sexpersoner

VD, affärsutvecklingoch informationsteknologi IT-
två utbildare uppdragsutbildningvarav en-

företagsutvecklare, befintligt näringsliven mot-
foretagsekonom,rådgivning till och gamlaföretagen nya-
assistent,videokonferensvärdinna,ekonomiskuppföljningen och all--
administration.män

Styrelsenbestår fem ledamöter med lika många Represen-av ersättare.
från näringslivet ingårtanter i styrelsen.

Föremålsparagrafeni bolagsordningen bolaget skall främjaattanger
utvecklingen industri, hantverk och turism inom kommunenav samt
bedriva uppdragsutbildningoch kurs- och konferensverksamhet.Bola-

skall vidare uppföra, förvärva,get säljaoch förvalta lokaler för hant-
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bedrivakommunenturistanläggningarinomsmåindustrioch samtverk,
verksamhet.förenligdärmed

Näringspolitisktantagitfebruari 1992Kommunfullmäktige har ett
för denåtgärder,mål, nä-medangivande m.m.resurser,avprogram

femårsperioden.Detkommandeför denverksamhetenringspolitiska
genomförautvecklingsbolagethuvudsakiankommer att program-

näringslivsutvecklingenMä for ärmet.

IT-foretagarbetstillfälleninomtillskapa 150att nya- verksamhettraditionellinomarbetstillfällentillskapa 100att nya- befintligautvecklingkonsolideringochmedfortsätta arbetet avatt-
företag.

Bådautbildning.befolkningsutvecklingoch@finns förDessutom
ocksåutvecklingsbolaget.områdendessa engagerar

befolkningssiffranframgång näringslivsarbetetMåttet for är att
ökar.

med ochkontakterinnebärsåledesomfattandeochVerksamhetenär
distansundervisningutbildningsverksamhetmednäringslivet,stöd till

industri- ochfor närvarandehögskolenivå förvaltningsamt sexav
kontorsfastigheter.

vadenligtnärlngslivsfrågomai bolagsformbedrivaMotiv till är somatt
viss imagevia bolag skapaflerfaldigt. motivframhållits Ett är att en

i bo-kommunalanställda.Kompetensenfördomarmotverkar motsom
iVD-rollen bramedföretagare.också kontakter ärskall medgelaget

andrapolitiker väljsförtroendevaldaomvärlden,medumgänget
frågor,tekniskadiskuteraskall inte hellerFörtroendevaldameriter.
inteNäringslivsutvecklingambassadörer. äranvändas myn-utan som

därför bolagiseras.dighetsutövningoch kan

i kronor:följande intäkter,redovisarforBolaget 1991

423 0001hyresintäkter- uppdragsutbildning,konferenser,- 624 000konsulttjänster 3
bygdeavgiñsmedel 987 0001- 000rörelseintäkter 1010övriga- 400 000-driñ 1ägartillskott-

000intäkter 9 444Summa
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Redovisadekostnaderför i kronor:1991,

lönekostnadersex personer 1 324 000-
övriga arbetskrañskostn. 863 000-
driñkostnader fastigheter 8574 000-
lokalkostnaderegna 199000-
finansnetto 0921 000-

ränteintäkter 118 000
räntekostnader 1210 000

avskrivningar 500 000-

Summakostnader 8 835 000

Netto 609 000 reservationer.utgör

Bolaget redovisar Ågartill-ingenvinst och betalaringenbolagsskatt.
skottet, d.v.s. kommunensbidrag till verksamhetenkan användasdels
for drift den verksamhetenlöner, administrationm.m. delsav egna
for täcka eventuelltunderskott i fastighetsförvalt-att somgenereras
ningen.

Fastighetsforvaltningen konkurrensutsattverksamhetär Kommunens
ambitioner dock tillgodose näringslivetsbehov lokaler,är varföratt av
visst underskott i verksamhetentolereras Hyran bestämsefter for-
handlingmedhyresgäst.

Konkurrensenmedandrakommuner foretagsetableringaruppfattasom
knivskarp. Konkurrrensmedel dels tillhöra stödområdemedärsom att

möjlighet till särskildabidrag, delssådanafaktorer denkommu-som
nalaekonomin, möjligheter till fritidsaktiviteter Viktigt ocksåärm.m.

personligakontakter ochupprätta personligtatt ettge
bemötande.

Några problem medregler for insyni bolagetsverksamhetfinns inte.
påpekadesDet särskilt bolaget inte bildadesför dölja någrafrå-att att

ochgor, det stövlar inte såmånga Kommuninvånarnakan också
på fullmäktiges frågestunder.svar

Utvecklingen bolagetsverksamhet framgått dokumenteradiärav som
det näringspolitiskahandlingsprogrammetfor fem framåt.

Internextern kontroll sker dels för bolag sedvanligrevision,genom
dels politikerna uppföljningargör det handlingsprogram-antagnaav

Det skervid kvartalsvisagenomgångarmet. med kommunsty-senare
relsensarbetsutskott.

5.2.3 Kommun större stad Förvaltningegen-

Kommunenhade,enligt SCB, den januari invånare1 199275 565 och
landareal 6 km2 invånare838 11 km2. Skattesatsenen av per var-
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iijordbruk, %30sysselsattanäringskaraktärskod 0 %036och32,31
framhållerför kommunenFöreträdareservicenäringar.iindustri, 70 %

i in-och %jordbruk 25isysselsattaskall 3 %det egentligenatt vara
miljardercirkatill 4uppgick 1991totala budgetdustri. Kommunens

kronor.

ochkommunalstyrelsenordförandenimedgenomförtsIntervjuer har
näringslivssekreteraren.med

iinomnäringslivsfrågor hanteras settstortNäringslivsverksamheten -- närings-stabsfunktionisamordnad ettverksamhet,all kommunal en - inäringslivssekreterarenhandläggare,anställdlivssekretariatmeden -
kommunkansliet.

ochaktuellaalltidekonominäringslivsfrågoroch ämnenPolitiskt är
kommunstyrelse-varjevidärendenflestasambandmeddediskuterasi

från ak-andrafrån ellerinte skildasammanträde,De utseparerasses
verk-kommunaladennätverk i helaiNäringspolitik bedrivstiviteter.

investerare,fysiskaplanerare,såvälalla,börsamhetenoch engagera
politiker.informatöreromsorgsansvariga,utbildnings- och som

Verksamheteninte.finnsnäringslivsverksamhetenNågra förprogram
företagsregisteraktuelltutvecklasså näringslivetdrivasskall om-att
förhållandetill kon-iförändrasUppgiñernaföretagcirkafattar 500

stöd dockfrånarbetskraft Norge,hämtadesjunkturema. Förr gesnu -
redovi-Verksamhetenföretagsrekonstruktioner.ekonomiskt tillinte -

gång i kommunensregelbundet perensas -- under-Näringspolitisk Rapportenutgörplaneringsmeddelande rapport
sysselsättnings-fortsattakommunfullmäktigefor bl.a. debatt ilag om

områden. dennaolika Iinsatsernäringsfrämjandepolitiska och an-
infrastruktur,åtgärdermålinriktning olikagesföreslås for rör ar-som

målkommunensBl.a.turismutbildning,betsmarknad, attangesm.m.
utförsäkrade.allaordna arbetenär att

frågornagrundnäringslivsverksamhetenkan,Kostnadernaför attav
ellerinte budgeterasverksamhet,så alliintegreradeär gott annansom

bered-åtgärder,sysselsättningsfrämjandeförestimeras.Medel t.ex.
års budget.i 1993miljoner kronor harskapsarbeten, 60 avsattsom

ocksånäringslivssekreteraren,handläggartjänst,Kostnader for ären
Övriga in-kostnadernäringslivsverksamheten.tilldirekt relaterad som

föroch tjänstemän,för politikernäringspolitikinebärled kommunens - statliga lokalise-särskiljas.åtaganden aktiviteter kan inte Detoch - förbetydelsenivåer underordnadmednuvaranderingsstödetär av
intebedrivsregionalpolitikstatligtsysselsättningspolitik,kommunal

näringslivsfrågorprojekt.inte förBygdeavgiñsmedellängre avsätts

förvaltningsform harsysselsättningspolitikifor bedrivaMotivet att
så allintegreradiframgått Verksamhetenär gott annansomovan.

organisatoriskverksamhetentillisoleraverksamhet.Genomatt en-en
från olikademoch intresseav1övar sätthet som nuansvarman
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och i olika roller frågorna.engageradei Verksamheten beroendeär är
kontinuerliga ägartillskott denbedrivs i bolag.av om

Motivet aktiebolagsformen flerfaldigt och följande har fram-mot är
hållits. Tidigare momsreglerna skäl till överföra verksamhe-ett attvar

i bolagsform det har bortfallit. För verksamhetskall be-ter attnu en-
drivas i bolagsform skall denbaseras intäkter och välexterna vara
avgränsad,Exempelvisdrivs förvaltning industrifastigheter medav -hyresgäster i särskilt aktiebolag,vilket medger affars-externa ett en-
mässighyressättning.Avgiñsfinansieradverksamhet, elverket,t.ex.
skall drivas i förvaltningsform. Dennaform överlägsenbolagsfor-är

inga Skatteregler Monopolverksamhetskall inte hellerbe-men; m.m.
drivas i aktiebolagsform. för insynDetta ochatt
medborgarkontroll skall underlättas.

Men motiven for eller funktionellt betingadeoch viljanäremot styrs av
skaffa sysselsättningatt

5.2.4 Förortskommun till Stockholm förvaltningegen-

Kommunenhadeenligt SCB, den januaril invånare199265 och224
landareal km2 invånare95 684 km2. Skattesatsenen om per var-

29,26 och näringskaraktärskod028 0 % sysselsattai jordbmk, 20 % i
industri, % i servicenäringar.80 Kommunenstotala budgetuppgick

till cirka1991 miljoner950 kronor.

Intervju har genomförtsmedkommunensnäringslivschef.

Näringslivsverksamhetenbedrivs i näringslivsenhet, resul-en en egen
tatenhet, tvåmed anställdainkl. chef. Kommunstyrelsenhar sär-ett
skilt näringspolitiskberedning,bestående åtta förtroende-organ, en av
valda, skall bevakautvecklingeninom näringslivet.Beredningensom

åtta gångersammanträder år.per

Verksamheten målstyrd inom fastlagdaekonomiskaär Inrikt-ramar.
ningsmålhar fastställts kommunstyrelsen,efter ha utarbetatsiattav
den näringspolitiskaberedningen.Produktionsmålfastställs tvådeav
handläggarnaför den löpandeverksamheten.Uppföljning sker dels i
beredningen,delsövergripandei kommunstyrelsen.Någon poli-annan
tisk styrning eller inblandning från politikerhåll förekommer inte.

Inriktningsmålen de näringspolitiskainsatsernaskallattanger

kommunensnäringslivgoda verksamhetsbetingelseroch utveck-ge-
lingsmöjligheter

främja företagsbildningar och tillvaratarnya somgynnar-

kommunbomasönskemål arbete deras utbild-motom somsvarar
ning och yrkesinriktning
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servicebehovkommunbornas av

kommunkaraktär grönkvaliteter ochkommunens av

Stockholmsregionen.utvecklingen helastödja av-

samordnare,två handläggarnainnebärför deVerksamheten att vara
Målgruppertöretagarliv.i kommunensoch länkar ärnätverksbyggare

konsul-branschorganisationer,presumtivaföretag,existerandeföretag,
målgrupper-råd servicetillochmfl. Produkterfastighetsägare ärter,

tvåemellan iocksåhandläggarnaoch fördelasArbetet kan sesna.
frågorolikaför lösakortsiktiga insatsertidsperspektiv, dels ettatt

syftarlångsiktigainsatserlokaler, delsårs förmedlingsikt, t.ex. somav
kommunikationer, utbildning, kulturinfrastruktur;till förbättraatt

ordförandeocksåkommunstyrelsensverksamhetdeltardennaIm.m.
så lämpligt.med lobbyinsatser när anses

flera.törvaltningsformbedrivs iMotiven till verksamheten äratt
förnäringsverksamhetfastigheterforingenmark ellerKommunenäger

ingentradi-har hellerbolagsform.Kommuneneventuell förvaltning i
energi bostäderfinns iförvaltningar endast ochsination bolagiseraatt

näringslivsñågor varit ochharförvaltningKommunalaktiebolag, ärav
naturlig formen

kommunalabudgetendenkostnader kronorVerksamhetens
1992:

inkl. LKP l 000 000Löner,
75 000Lokaler, 60 m2

Allmännaomkostnader,
administration 130000
Utredn, konsulter 150000

kostnader 1 355 000Summa

bedrivs för:verksamhet dessutomAvgiñsfmansierad

Särskilt projekt för
lokalförmedling

cirka 000Intäkter, 200
Kostnader, cirka 200 000

Särskilt projekt for
företagsträffar
Intäkter, cirka 50 000

cirka 000Kostnader, 50

inrät-alltid olika etableringar,förekommerKonkurrens nästan t.ex.om
medövriga förorts-högskoleenhet,med Stockholm ochtandeav en ny

näringslivshandläggamaVid företagsetableringarfungerarkommuner
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smörjolja, förmedlar lokaltörslag o.dyl. Kommunenkan egentli-som
bara påverkamarginellt eftersomden inte förfogar mark ochövergen

lokaler. ingetMen etableringsärendehar egentligengrundats analy-
och kalkyler avgörande alltid irrationella faktorer före-ärser somvar-

bor o.likn. Konkurrens- långsiktigamedeltagsägaren infrastruktu-är
rella satsningar visa kommunenspositiva möjligheter, kommu-att-
nikationsmässigt,miljömässigtoch kulturellt.

Konkurrenterna grannkommunerna ocksåsamarbetspartnersiär- -frågor.gemensamma

Regler for insyn vållathar aldrig någraproblem alla handlingarär-
öppna.

Att utveckla verksamheten stärkahelaStockholmsregionenär att mot
bakgrund intemationaliseringen.Konkurrenterna i utvecklingdennaav

Köpenhamni kampen Nordensär och Helsingforscentrumom som
viktigaste kongressort. detta utvecklingsarbeteI samverkarhelaregio-
nen.

Uppföljning verksamhetenredovisades Någon ytterligareav ovan.
styrningzkontroll verksamhetenförekommer inte. in-Avnämarnasav

och behovregistrerasvid företagsträlfar och dylikt,tressen

5.3 Analys

har inteDet varit möjligt under den tid stått till förfogande,att, som
hitta kommuner likvärdigt ellerjämförbart hanterarsinett sättsom
näringslivsverksamhet.Frågan låterdet överhuvudtaget sigär gö-om

Kommunernasstrukturer och politikernas prioriteringar in-;as. m.m.
sånebär variationer det antagligeninte finns någonkommunstora att
denandralik avseendenäringslivsfrågor. studie dåär Denna kansom

illustration till olikheter fyra kommuneremellan.Effektivi-sessom en
administrationskostnader,personalkostnadertetsparametrar typav

blir följaktligen inte heller heltm.m.

Analyseni det följande bakgrund detta konstaterande.görs In-mot av
fokuseras jämföra målmotiv, och Organisationsformuti-tresset att

från syftet medverksamheterna.Prioriteringar i form beslutadeav an-
slagtill näringslivsverksamhetjämförs så möjligt, detalj-när är samt
kostnader.Konkurrensfrågor ocksåtas upp.

Redanvid de inledandeförhandskontakterna för orientering sak-om-området framkom antalmotiv för bolagisering näringslivsverk-ett av-
samheten;

Gentemot företagsledare redanfinns i kommunenochsom presum-- -tiva företagare etablering det på nivåöverväger ärsom mer samma-uppträda förVD bolag, kommunal tjänsteman.att änettsom som
mångaSagt av



näringslivsverksam-iingår delindustrifastighetsförvaltningNär som- bolagsformen.Hyresgästernamed accepterarnaturligtdethetenar
kommunalfrånfrån bolaghyreshöjning änbeslutlättare ett enett om

Normalkommunförvaltning.

näringsidkare.lokalasubventioneringmedgerBolagsformen av-Många

fungeranäringslivskontor kanbolagiscradeKommunala som- teknikutveck-NUTEKzNärings- ochmini-NUTEKkommunala
Konsultlingsverket.

skaffanäringslivsverksamheten sättbolagisera är attett snyggAtt en- kommunalpolitiker.fornäringslivssektorniretrattplats
Kommundirektor

döljaprofessionalitetochutvecklagåraktiebolag det att re-l attett- Forskarepresentationskostnader

hållmångafrånforhandsupplysningari deframkomDet somgavs -- det lo-legitimitet hosnaringslivsverksamhetkommunalmålet för äratt
serviceinriktadFramgång uppfattas motnäringslivet.kala är att som

infrastruktur,byggaforförutsättningarskapaföretagen, attorten,att
innebörd.svårmätbarvid ochsåldes mycketEffektivitet har en

Organisationsform

två glesbygdskom-utifrån intervjuerna. deIurskiljasmodeller kanTre
verksamheteni aktieolagnäringslivsverksartthetenhar ärmunersom

via bo-Styrning skerverksamhetkommunalval avgränsadmot annan
bolagsstyrel-Synenlångsiktigt fastlagdalagsordningoch program.
uppfattasbolagetåt.sig detsammansättningskiljer dock l enasens

iinsynrisk kandei styrelsennaringslivsrepresentanter ensom
fororts-stöd. Ii det andraaffärer,konkurrenterseventuella ettsom

medenhetorganisatorisknäringslivsenhetendärkommunen, utgör en
relativt välocksåverksamhetenbudget och ärprogramansvar,egen

ocksåföljsfrågornamålstyrning,viaskeravgränsad,styrningen men
stadskommu-beredning, denIi politiskt störrelöpande sammansatten

kommu-antalmellannaringslivsfrågorna nätverk ett stortutgör ettnen
i andraintegreraddefinierad ämnenalaverksamheter,ar ettsom

överväganden.politiskavidständigtaktuellochverksamheter,

effek-till högrebidrarorganisatoriskaformernanågonHuruvida deav
Effektiviteten skallnågon intekan avgörastivitet avgöras.än annan

medsyñenamål finns ellermål. övergripandeuppställda Demot som
och skapautvecklalikartademycketfyra organisationernade attär - två glesbygds-for denäringslivetochförutsättningar förgynnsamma - ocksådärmedMåluppfyllelseinvånarantalet.ökakommunerna äratt- forsiffrornafrånsettbefolkningstal, därsvår närva-mycket mätaatt - Produktionsmål redovisadesi gles-negativ tendens.randevisar en
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bygdskommun Huruvida dessamål uppnåskan inte förränavgöras
år.fem förutsättningar,Yttre konjunkturer, statliga infrastruk-om

tursatsningar också avgörandefaktorer for organisationernasärm,m.
måluppfyllelseoch kan dännedockså målenbli avgörande inte nås.om

organisationsfomiema bådeDe studerade har for- och nackdelarmed
hänsyntill verksamheternassyñen.

ständigaanpassningentill faktorerDen konjunkturer, statligtyttre -agerande, nedläggningarnuläget kräver politiskastörre m.m. som
bedömningar kommunaltagerande,kan antagligentillgodosesom
bättre i nätverksorganisation låstai bolagsformer. Samti-änen mer
digt näringslivsverksamhetenocksåhar långsiktig inriktningen som

kan behöva i stabil organisation. risk medEnvärnaman om en egen
den fasta organisationsformen då å sidan kommunalär attena annan
verksamhetinte olika medverkartill utveckling näringslivet,sätt av

Åintresseoch motiv bortfaller andrasidankan speciellkompetensoch
näringslivsinriktadverksamhetutvecklasoch sin speciellaprofession
i avskild miljöen

Motiv

Vilken tyngd har dessafor- och nackdelarhañ for motivet till val av
Organisationsform Och stårhur sig motiven i förhållandetill de motiv

vid utredningsarbetesinledningsom uppgavs

I storstadskommunenmed nätverksorganisationen det alldelesklanär
frågornauppfattar såskall drivas aktivtdeatt att attman engagerar

alla politiker och kommunanställda. bolagiseraAtt här helt fel. Ivore-
forortskommunen det naturlig form målstyrdmed resultat-är en egen
enhet, har egentligeninte bolagisering. verksamhe-Menövervägtman

såinte fullt integreradi övrig kommunalverksamhet iärten stor-som
stadsexemplet.

tvådeI näringslivsbolagen det allt överskuggandemotivet tillär annat
vald organisationsfomi via formen umgåskunna mednäringslivs-att - -

for näringslivet ytterligareEttrepresentanter ett sätt.accepterat
motiv till välja bolagsfonnen, kunna sekretessforatt är värnaatt om

tillgodose näringslivet.att

glesbygdskommunernaI bedrivsuppdragsverksamhetoch for-en av
valtning industri och kontorsfastigheter,vilket skulle motivera ak-av
tlebolag.

I storstadskommunenpoängterades motiven for eller bolags-att emot
formen funktionellt betingadeoch viljan skaffaär syssel-styrs attav
sättning.Bedömningen vad näringslivetbehöver näringslivetav vem-föredrar i form kommunalrepresentation skiljer sig såle-mötaatt av -desåt. viaDet dennastudie omöjligtär näringslivetavgöraatt om- -föredrar iVD kommunaltbolag eller politiker ellermötaatt etten en

näringslivssekreterare.Ofta samverkardessaockså i lämpliga kon-en
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bådasidorfrånprofessionalitetAntagligen beror detstellationer. -- svårreflexioneffektivast.vad Envarje enskilt fall är atti är somsom
underskattarkanskenäringslivs-VDmedförbigå dock kommunerär att

denkommunalastatusen.

mednäringslivsverksamhetbolagiseringMotivet för ettatt manav -
vid denivå näringslivetkommerbolag somuppgavssamma som - tvåi gles-såledesbekräftats deharförhandskontakternainledande

bygdskommunerna.

avgiñsfmansieradellerverksamhettill bolagiseringMotivet äratt som
bekräf-bedrivasi aktiebolagpå marknad börkonkurrensutsattär en

näringslivsbo-iinkluderasglesbygdskommunernaockså.tades I en av
förvaltningutbildningsverksamhetochuppdragsfmansieradbådelagen
till hamotivenförortskommunenindustrifastigheter. I är attett avav

industrifastighe-inte harkommunalförvaltningiverksamheten att man
in-förvaltningenstorstadskommunenförvalta.eller mark I ärter att av

aktiebolag.särskiltförlagd tilldustrifastigheter ett

näringsidkaresubventionering lokalaocksåbolagsformenMedger av
exempletfiness.subventioneringensker med Avja,Svaretär ävenom

tillfäl-framgår näringslivsbolagetfrån glesbygdskommunerna atten av
och bo-stödenskildaprivata företagiligt kan attägare somsom

avbetalningmaskinköpmellanhandvid företagslaget kan fungera som
närlngslivsbolagetkanäganderättsförbehåll. studeradedet andramed I

så näringsidkaresförhandlaskontorsfastigheterhyror i industri- och att
kommunal-förenligt medbetalningsförmåga Hur dettatillgodoses. är

i sammanhang.lagen inte dettatas upp

Övriga, lerkaraktärlitet skvaluppgivna motiv, hartidigare som av
seriösaöverväganden.tagits försig har inteöver upp

Kostnader ekonomi m.m.

efterfrågadeekonomis-Lokaldemokratikommitténfråni uppdragetDe
såjämförs möjligt,redovisasocheffektivitetsaspektemaka när är

nyckeltal och inteförsök framnedan. bör dock ärDe ett attsomses
för effektivitet.uttryck

lokal- och lö-ägartillskott,kostnaderanslag,Redovisadekommunala
sysselsättningsbeñämjandenäringslivsverksamhetochnekostnader for

kommuninvånare,enligt föl-delasåtgärder och för-kan beräknas per
jande i kronor:belopp

1991Glesbygdskommun 1 -

Ägartillskott 000l 150
subv.från kommunenLokalkostnad 500112

kommunenanställda907 200Löner av

kom.inv 149:-Per2 169 700Totalt



75

Glesbygdskommun 2 1991-

Ägartillskott l 400 000

Totalt 1 400 000 Per k0m.inv 182:-

Förortskommun 1992-

Budget for resultat-
enheten l 355 000

Totalt 1 355 000 Per k0m.inv 21:-

Redovisningenför storstadskommunen kommunenstotalaavser
sysselsättningsfrämjandesatsningar åtgärder, anslag milj kr60

1993. Med tillägg för lönekostnadfor näringslivssekre-antagenen en
årslön inkl LKP 000 blir kostnaden kommuninvånare370terare per

cirka kronor.800

Lönekostnaderjämförs, utifrån erhållits,uppgifter enligt följande:som

Glesbygdskommun 19911

Lön VD och styrelse 633 000
Lön medarbetare 907 200tre
Totalt inkl. styr. 574 0001
Per anställd 4 pers 385 050

Glesbygdskommun 19912

femLöner VD, medarb 3241 000
Ovr arbetskrañskostn 863 000
Totalt inkl. övr 2 187000
Per anställd 6 pers 364 000

Förortskommun 1992

tvåLöner, 0001 000pers
Totalt 1 000 000
Per anställd 2 pers 500 000

Lokalkostnader anställdberäknastill följande:per

Glesbygdskommun1
Lokalkostnad 112 500
Per anställd 4 pers 28 000 1991

Glesbygdskommun2
Lokalkostnad l 19 000
Per anställd 6 pers 19 833 1991
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Förortskommun
75 000Lokalkostnad

1991500372 persanställdPer

dessutomlönekostnaderförbasuppgiñernyckeltal därOvanstående - Stockholmstraktenlokalkostnaderiochlöne-visar endastolika attär -
glesbygd.ihögre änär

skattemedelTillskott av

förvaltningnäringslivsverksamheti ärmedtvå kommunernadeI egen
förortskommunenanslagsfinansierade.Iprincip heltiverksamheterna

före-lokalfönnedling ochaktiviteterintäktsñnansieradeförekommer -
kostnader.sinabärtagsträffar egnasom-

ägartill-kommunalaharaktiebolagsformiNäringslivsverksamheterna
sinatredjedelknapptharglesbygdskommun1iskott. Bolaget aven

bedrivs kon-glesbygdskommun2iintäkter,i formintäkter externaav
cirkaomfattning,iverksamhetintäktsñnansierad störrekurrensutsatt

kanvilketskatt,redovisasbolagendet förstaintäkterna. I%85 avav
årsnettopositivtredovisarbolagetnågot märkligt. Detförefalla senare

reservation.som

marknaderKonkurrens

delstvå konkurrens,slagförekommernäringslivsverksamhetenFör av
konkur-delsetableringaremellankommunernakonkurrens m.m.,om

marknad.produktertjänster ochmed enegnarens

intervjuade.Numeraallaibejakadesformenförsta settDen stort avav
får sig ochbeteför hur kommunernareglerdock etiskafinns

går spela kommunerintedet motinsettlycksökare har att ut var-att
andra.

näringslivssek-företagarekantillstödjanderådgivareochrollenI som
tillkonkurrenteruppfattasnäringslivsbolagioch anställda somreterare

uppmärksammadochegentligeninterollkonsulter.privata Denna är
eftersombetungandesärskiltintekommunernaförkonkurrensen är
förkostnadsfriaomfattande nä-alltförde intetjänsterna ärärom -- kommunensådanrådgivningocksåbl.a. viaringslivet. Det är som

näringslivet.det lokalalegitimitet hosskapar

utbild-ochfastighetsförvaltningocksåbedriverNäringslivsbolagen
affärsverksamhet.betraktaningsverksamhet, är att som rensom mer

många lättaredetbeträffarfastighetsförvaltning är attVad attanser
denförvaltning,ibolagmarknadsmässiga ihyror änett mensätta egen

kanhyressättningocksåmedgerbolagsformenkommunala att anpassas
betalningsförmåga.hyresgästernastill
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påverkanInsynsreglernas

näringslivsverksamheternai förvaltning inga probleml egen ser man
eftersträvarmed offentlighetsprincipen öppen-tvärtomsnarare man- -

Förhållandetoch insyn. i princip detsammai glesbygdskommunhet är

motivendäremothar till bilda aktiebo-glesbygdskommunlI ett attav
företagsfrågorvarit därmedkunnahantera under sekretess.laget att

Något handling, i enlighetdirektiv, överenskommelseeller annan som
reglerar insyn,finns inte heller mellanmed kommunallagen upprättat

och bolaget.kommunen

Slutsats5.4

till bolagiseranäringslivsverksamheten framhölls frånMotivet är,att
två i förvalt-företrädare i de kommuner har verksamhetensom egen

ning, verksamhetenhar inslag affärsverksamhet.att av

två förekommerde studeradenäringslivsbolagen konkurrensutsattAv
i fastighetsförvaltningoch utbildningsverk-verksamhet demett av -

tvåsamhet. huvudsakligamotivet till vald Organisationsformi deDet
nivåbolagen dock inte añärsvcrksamheten, jämställdutan attar

umgåsmednäringslivet Aktiebolagsformen in-kunna och VD-rollen
garanti for i relationernebär kompetensoch mednärings-statusen

livsforeträdare kommunermed näringslivssekreterareeller närings-I
upprätthålls politiker tjänstemänlivsenhet relationernavia och vad

lika framgångsrikförefaller, sätt.som

Eñer intervjuer i fyra har funnit principiellt olika for-kommuner tre
för bedrivanaringslivsverksamhet,nämligenaktiebolag rçsul;attmer

tatenhetwoclrnägerk. näringslivsverksamhetfyra kommunernas har,De
framhållitsföreträdare för kommunförbundet,forskare, mflav som,gårväl fungerande offensiva. inte bedömavilkenoch organisa-Det att

tionsform effektivast. Därtill kommunernasstruktur, politi-är ärsom
motiv inställning frågornaskernas och till hantering faktorersamtyttre

målsättningenalltför olika. övergripande för samtligaDen skapaär att
förutsättningarfor näringslivetoch därmedfor kommu-gynnsamma

strukturella, ekonomiskaoch kulturella utveckling. Verksamhetennens
och följs utifrån målsättning.dennastyrs upp

svårthar motsvarande varitDet ekonomiskadetaljjäm-sätt göraatt
Påtagligtförelser. verkar ändå de betydligt högre kostnadernavara per

invånare inäringslivsverksamhet glesbygdjämfört medsatsassom
Stockholmsförort invånare årjämförtkronor och med150-180en per-

cirka kronor.20

Vi har konstaterat i månnäringslivsverksamhetenviss konkurreraratt
med konsultverksamhet.Näringslivet har välja mellan oñast dyraatt - -
privata konsulter rådgivningoch den regel kostnadsfriasom somges
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kommunensbästanäringslivssekretariat-bolag,medkommunalaav
målsättning.näringslivetoch legitimitet hos som

i närings-kontorsfastigheterförekommerindustri- ochFörvaltning av
medgerbo-dubbel styrka. Delsuppfattatsharlivsbolagen.Det som

kanaffärsmässighoshyresgästerochuppfattaslagsformenatt somman
hyressättningdelskanmarknadsmässigahyror, göras tarsätta som

betalningsfönnåga.till hyresgästenshänsyn

företagsetableringarockså varandramedkonkurrerarKommunerna om
reglerad samför-dockkonkurrensDenna är genomnumeram.m.

och kommunernasamverkarolika slagståndsöverenskommelserav
frågor.ocksåi större

insynsreglerbe-medkommunalakan problemAffärsverksamhet utan
fall utgjortinsynsreglernaihardrivas i näringslivsbolag.Däremot ett

skyddaprivata företags-därmedkunnatill bilda bolag förmotiv att att
näringslivsfrågomafrågor från behandlingi kommunstyrelsensNär

eftersträvasöppenhetoch insyn.forvaltningsformbedrivs i
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