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Förord

Den här studien bygger på åtta fallstudier av olika VA-organisationer i Sve-
rige. De organisationer som ingår i studien är: Borlänge Energi AB, Borås 
Energi och Miljö AB, Laholmsbuktens VA, Mitt Sverige Vatten, Nordvästra 
Skånes VA, Sörmland Vatten, Trollhättan Energi AB samt Vatten och Miljö 
i Väst AB. 

Utan medverkan från personer engagerade i dessa organisationer hade 
denna rapport inte blivit av. Jag vill därför tacka alla de som ställt upp på 
intervjuer och diskuterat organisationsfrågor med mig och som därmed 
bidragit till innehållet i den här rapporten.

Anna Thomasson
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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka användandet av olika organisations-
former inom vatten och avloppssektorn i Sverige samt att kartlägga motiven 
bakom valet av en ny organisatorisk lösning och erfarenheterna från tillämp-
ningen av dessa. 

I rapporten beskrivs och analyseras olika organisationsformer, hur de imple-
menteras, motiven bakom implementering av dem samt vilka effekter de har. 
Fokus i rapporten är på samverkan i olika formers samt Multi-utility lösningar. 
Slutsatserna som dras i studien är baserade på dels, en litteraturöversikt av 
tidigare studier på området, dels åtta fallstudier. Fallstudierna utgörs av olika 
exempel på samverkan och Multi-utility bolag i Sverige. 

Slutsatserna som dras i rapporten är att motiven bakom införandet av en ny 
organisationsform är i stort sett de samma oavsett vilken form som väljs. Likaså 
finnas det många likheter mellan motiven som lyfts fram i tidigare studier och 
de motiv som redovisats i de fall som studerats till den här rapporten. Då som 
nu tycks de främsta motiven bakom valet att samverka vara kompetensförsörj-
ning och ett effektivare resursutnyttjande samt möjligheten att utveckla en 
verksamhet. En intressant skillnad är att i senare studier lyfts även miljö- och 
klimathot samt en vilja att öka servicen till kunder fram som viktiga motiv. 

När det gäller effekterna av en organisationsform är skillnaderna större mel-
lan de som valt samverkan och de som valt Multi-utility lösningar. Såväl sam-
verkan som Multi-utility lösningar tycks leda till förbättrade möjligheter till 
kompetensförsörjning. Vidare bidrar båda lösningarna till ökad kunskaps- och 
erfarenhetsutbyte som bidrar till att höja kompetensen i organisationen. Skill-
naden ligger i att i Multi-utility lösningar sker detta utbyte över verksamhets-
områden, medan det i samverkans lösningar sker över kommungränser. 

Avseende effekterna på verksamheterna är skillnaderna större. Multi-utility 
lösningar leder framförallt till synergieffekter vad det gäller samordning av 
stödfuntkioner, medan samverkan leder till synergieffekter inom såväl drift 
som samordning av stödfunktioner. Vad som är intressant att notera är att i 
båda fall är dessa effekter avhängiga organisationens förmåga att arbeta gränsö-
verskridande. I Multi-utility lösningen handlar det om att arbeta över affärs-
områden och i samverkan om att arbeta över kommungränser. Utan gränsö-
verskridande arbete uppnås inga synergieffekter. 

Vad som också är intressant att notera är att samverkan initialt tycks leda 
till ökade kostnader då ambitionsnivån ökar och mer görs i den nybildade 
organisationen. Besparingar och rationaliseringar sker först på längre sikt och 
efterhand som gränsöverskridande arbeten inom såväl drift som stödfunktio-
ner realiseras. 

Resultaten från studien indikerar att för att möta de behov och utmaningar 
VA-sektorn står inför är samverkan över kommungränserna den bästa lös-
ningen. Det är i denna form som det tycks finnas flest möjligheter till ett 
effektivare resursutnyttjande. Likaså tycks denna form vara mest lämpad att 
hantera miljö- och klimathot då man börjar se på VA-verksamheten över kom-
mungränserna och beakta en regions förutsättningar. 
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Abstract

The purpose of this study is to investigate the use of different organizational 
solutions within the Swedish Water and Sewage sector. The purpose is also to 
investigate the motives behind the choice of a new organizational solutions and 
the experience of the use of these. 

In the report different organizational solutions are described and analyzed 
together with how they have been implemented, the motives behind the imple-
mentation of them and the effects of the use of the different forms. The focus of 
the report is on inter-municipal co-operation and Multi-utility solutions. The 
conclusions drawn in the report are based on, on one hand a literature review 
of previous studies within the field, an on the other hand on the result of the 
eight case studies of different examples of inter-municipal co-operation and 
Multi-utility solutions within Sweden. 

The conclusions drawn in the report is that the rationale behind the intro-
duction of a new organizational form is basically the same regardless of the 
form chosen. Further, there are many similarities between the motives identi-
fied in previous studies and the motives that were presented in the cases studies. 
Then as now, the main reasons behind the choice to implement a new organi-
zational form seem to be to achieve a more efficient use of resources and to 
enhance the competence within the organization. Interesting to notice is that 
in the case studies two other motives emerged as important as well: the ability 
to manage environmental issues and climate change and strive to improve the 
service to customers. 

When we look at the effects of the form chosen, the differences between 
inter-municipal co-operation and Multi-utiltiy solutions are more apparent. 
Both solutions seem to lead to improve the organizations ability to attract the 
right type of competence. Further, both solutions seem to lead to knowledge 
sharing, which in turn enhances the overall competence of the organization. 
The difference is that in the Multi-utiltiy solution this knowledge sharing takes 
place across the services, while in inter-municipal co-operation knowledge 
sharing occurs across municipal boundaries. 

When it comes to the effects the implementation the different solutions have 
on the operations, the differences are more extensive. The advantage of the Multi-
utility solution is mainly the synergies accomplished trough the coordination of 
supporting functions. Inter-municipal co-operation on the other hand leads to 
synergies within the production as well as the supporting functions. Interesting 
to notice is that for both forms, the emergence of synergies is depending on the 
ability to work across boundaries. In the case of Multi-utility solutions is about 
working across service boundaries, while in inter-municipal co-operations it is 
the ability to work across municipal boundaries that is crucial. 

Also interesting to notice is that initially inter-municipal co-operation seems 
to lead to increased cost due to increased level of ambition within the organiza-
tion. However, over time and as the ability to work across municipal boundaries 
are developed, gains from economies of scale and more efficient organizational 
solutions for the operations can be accomplished. 
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The result from this study indicates that in order to meet the challenges 
the Swedish water and sewage sector is facing, inter-municipal co-operation 
seems to be the best solution. This form seems to provide municipalities 
with more possibilities to achieve efficiency in the production of the ser-
vices. This form seems also to be the best form for facing environmental 
and climate related challenges since forces the municipalities to operate on 
a more regional level with these issues. 
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1 Inledning

1.1  Studiens bakgrund

De senaste åren har vi kunnat se en rad olika exempel på hur kommuner 
har börjat utreda de framtida förutsättningarna för den vatten- och avlopps-
verksamhet som de bedriver. Detta har bland annat resulterat i diskussioner 
kring att ändra formen för vilken vatten- och avloppstjänsterna bedrivs. I 
en hel del fall har utredningarna inneburit att vatten- och avloppsverksam-
heten omorganiserats. 

En anledning till att kommuner söker efter alternativa organisationsfor-
mer är de utmaningar sektorn står inför. En sådan utmaning är det gene-
rationsskifte som pågår inom offentliga verksamheter, vilket väcker frågor 
avseende framtida kompetensförsörjning. En annan anledning är att verk-
samheter på kommunal nivå brottas med frågan hur de ska få begränsade 
resurser att räcka samtidigt som efterfrågan på tjänster och kravet på utveck-
ling av de offentliga verksamheterna ökar allt mer. Det handlar således om 
att skapa mer uthålliga organisationer. Med uthålliga organisationer avses 
här såväl ekonomiskt som miljö- och samhällsbyggnadsmässigt mer uthål-
liga organisationer. 

Som en konsekvens av dessa utmaningar har det inom bland annat VA-
sektorn blivit allt vanligare att kommuner samverkar med varandra på olika 
sätt. Att samverka med andra kommuner ses av många som en nödvändig-
het för att klara av det uppdrag som kommunerna har. Genom att samverka 
är förhoppningen bland annat att uppnå stordriftsfördelar och att samordna 
kompetensförsörjningen för att därmed bli en mer attraktiv arbetsgivare. 

Det rör således på sig inom den svenska vatten- och avloppssektorn, men 
kunskapen om vad det är som driver på organisationsförändringarna och 
vilka effekter de ger har vi dålig kunskap om. En hel del studier har genom-
förts av forskare under årens lopp med fokus på olika organisationsformer 
och dess effekter (Mattisson, 2000; Thomasson, 2004; 2006; Knutsson et 
al., 2005; Haraldsson, 2005). 

Det har emellertid gått några år sedan dessa studier genomfördes och för-
utsättningarna har förändrats. Vad som också har förändrats är vilka organi-
sationsformer det är som diskuteras. I mitten av 2000-talet diskuterades till 
exempel entreprenadformen och dess effekter i stor utsträckning (Thomas-
son, 2004; 2006). Detta är en organisatorisk lösning som knappt diskuteras 
längre, utan fokus är mer på olika organisatoriska lösningar för samverkan 
samt i vilken omfattning samverkan ska ske. Förutsättningarna är således 
något annorlunda idag än vad de var i början av 2000-talet då flertalet av de 
tidigare studierna gjordes. 

Detta innebär emellertid inte att tidigare studier inte är användbara, men 
eftersom förutsättningarna har ändrats är det av intresse att göra en ny stu-
die för att få kunskap om hur den aktuella utvecklingen inom den svenska 
vatten och avloppssektorn ser ut. Vilka organisationsformer väljs? Varför 
väljs dem? Vilka är erfarenheterna från införandet av dessa nya organisa-
tionsformer? 
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1.2  Studiens syfte

Syftet med denna studie är att användandet av olika organisationsformer 
inom vatten och avloppssektorn i Sverige samt att kartlägga motiven bakom 
valet av en ny organisatorisk lösning och erfarenheterna från tillämpningen 
av dessa. Mer specifikt syftar studien till att svara på följande frågor:
•	 Vilken typ av organisationsformer används?
•	 Vilka är motiven bakom valet att göra en organisationsförändring och 

valet av en viss typ av organisationsform?
•	 Vilka är erfarenheterna från implementeringen av en ny organisations-

form?
•	 Vilka är de upplevda effekterna av de organisatoriska lösningar som väljs? 

Som en utgångspunkt för kartläggningen av dessa erfarenheter har en lit-
teraturöversikt av tidigare studier på området gjorts. Detta för att undersöka 
om det skett någon förändring över tid. 

1.3  Studiens genomförande och upplägg

För att kartlägga vilka organisationsformer som används inom VA-sektorn 
idag samt vilka erfarenheterna från tillämpning av dessa är, har åtta fall-
studier gjorts. Valet av de åtta studierna har skett i syfte att säkerställa att 
studien omfattar olika typer av organisatoriska lösningar. 

Fallstudier har därför gjorts av tre Multi-utility bolag och fem olika typer 
av samverkan. Var och ett av de tre Multi-utility bolagen som valts skiljer sig 
åt avseende vilka verksamheter som ingår i bolaget samt när i tiden vatten 
och avlopp införlivades med verksamheten. Likaså skiljer sig de samverkans-
lösningar som ingår i studien åt avseende antalet kommuner som samverkar, 
val av organisationsform för samverkan samt om det är enbart vatten- och 
avlopp eller även avfallsverksamhet som ingår i den gemensamma organi-
sationen. 

De organisationer som ingår i studien är: Borlänge Energi AB, Borås 
Miljö och Energi AB, Laholmsbuktens VA, MittSverige Vatten AB, Nord-
västra Skånes Vatten och Avlopp AB, Sörmland Vatten och Avfall AB, Troll-
hättan Energi AB samt Vatten och Miljö i Väst AB. 

Informationen som samlats in är framförallt hämtad från intervjuer och 
till viss del genom studier av dokument. Intervjuer har gjorts med politiker 
i styrelserna samt personer i ledningsgruppen i de organisationer som stu-
derats. Att valet föll på den här gruppen av personer är ett resultat av stu-
diens syfte som är att kartlägga såväl motiven bakom som erfarenheterna av 
implementeringen. För att fånga dessa erfarenheter ansågs det som viktigt 
att tala med såväl politiker som tjänstemän inom de studerade organisatio-
nerna. 

Under studiens gång har två seminarier anordnats av Svenskt Vatten på 
temat organisationsformer. På dessa seminarier har representanter från olika 
organisationer inom vatten och avloppssektorn i Sverige medverkat för att 
presentera sin organisation och erfarenheterna av denna. Föredragen och 
efterföljande diskussioner har dokumenterats och de erfarenheter som lyfts 
där inkluderas också i den här rapporten.
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Resten av rapporten är upplagd enligt följande: 
I kapitel 2 presenteras den litteraturstudie som utgör grunden för den här 

studien samt vilka olika organisatoriska lösningar som finns. 
I kapitel 3 presenteras och analyseras resultaten av de fallstudier som gjorts 

inom ramen för den här studien. Det som presenteras i detta kapitel är en 
sammanställning av de erfarenheter som fallstudierna har gett för handen 
och således ingen utförlig redogörelse av respektive fallstudie. Kapitel 4 inne-
håller avslutande reflektioner och en jämförelse av resultaten från den här 
studien med de resultat från tidigare studier som presenterades i kapitel 2.

Utöver dessa fyra kapitel innehåller rapporten ett antal bilagor. I dessa 
bilagor återfinns en sammanhängande beskrivning av de studerade fallen. 
Bilagorna är till för de läsare som har intresse av att fördjupa sig mer i en 
specifik organisatorisk lösning och erfarenheterna av denna. 
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2 Vad visar tidigare studier? 

Detta kapitel består av två delar. Den första delen syftar till att ge en beskriv-
ning av de olika organisationsformer som har att välja mellan. Den andra 
delen innehåller resultaten av den litteraturstudie som gjorts inom ramen för 
den här studien. Denna del baseras på en sammanställning av tidigare forsk-
ning inom området. De studier som ingår i litteraturstudien är inte enbart 
gjorda med fokus på vatten- och avloppsverksamheter i Sverige, utan lit-
teraturstudien omfattar studier av erfarenheter av olika organisationsformer 
inom olika offentliga verksamheter såväl inom som utanför Sveriges gränser. 

Vad som däremot inte kommer att ges är en beskrivning av de juridiska 
villkoren för att bilda och bedriva verksamhet inom ramen för dessa organi-
sationsformer, eftersom det ligger utanför ramen för denna rapport.1

2.1  Vilka olika organisatoriska lösningar finns det? 

Utöver förvaltningsformen har kommuner i Sverige även att välja på andra 
organisationsformer för att hantera drift och leverans av de verksamheter 
kommunerna bedriver. 

2.1.1  Aktiebolagsformen

En form de kan välja är att driva verksamheten i ett aktiebolag. I kom-
munallagen finns det reglerat vad som gäller för att en kommuns ska få lov 
att bedriva en verksamhet i bolagsform samt villkoren för bildandet av ett 
sådant (Stattin, 2007). När bolaget väl är bildat är det aktiebolagslagen som 
reglerar hur verksamheten bedrivs inom ramen för bolaget. Bolagsformen 
är således en privaträttslig form och det bolag som bildas är en egen juridisk 
person skild från kommunen. 

Styrningen av bolaget sker i enlighet med de regler som anges i aktiebo-
lagslagen och de innebär i stort att ägaren/ägarna har rätt att utse styrelse-
ledamöter och revisorer, att skriva aktieägardirektiv och att välja ombud till 
bolagsstämman (Stattin, 2007). Utöver det ligger ansvaret för styrningen av 
den verksamhet som bedrivs inom ramen för bolaget på styrelse och vd. En 
kommun kan välja att vara ensam ägare till ett bolag eller att äga bolaget 
tillsammans med andra kommuner. I det senare fallet handlar det om sam-
verkan kommuner emellan kring en verksamhet som bedrivs inom ramen 
för bolaget. 

En kommun kan även välja att bedriva mer än en verksamhet i samma 
bolag. Detta förekommer bland annat inom de tekniska verksamheterna. 
Ett bolag som bedriver flera verksamheter inom området teknisk infrastruk-
tur brukar benämnas för Multi-utility bolag. Det är även möjligt för kom-

1 För de som vill läsa mer om de juridiska förutsättningarna för bildandet av kommunala bolag hänvisas 
till Stattin (2007) Kommunal aktiebolagsrätt: Bolagsrätt och bolagsstyrning för kommun- och lands-
tingsägda bolag. För de som är intresserade av att fördjupa sig inom förutsättningarna för samverkan 
kan Anell & Mattisson Samverkan i kommuner och landsting – En kunskapsöversikt alternativt Hilborn 
& Riberdahl (2000) Kommunala samverkansformer rekommenderas. 
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muner att i bolagsform samverka inom flera verksamhetsområden genom 
att bilda ett gemensamt bolag. 

2.1.2  Olika former för samverkan

När det gäller samverkan har kommuner även andra organisationsformer 
att välja mellan, de kan ingå ett avtal med varandra, de kan bilda ett kom-
munalförbund eller en gemensam nämnd. Samverkan kan ske kommuner 
emellan på olika sätt. Kommuner kan till exempel samverka genom att 
skapa gemensamma driftsorganisationer som tar över hela ansvaret för en 
verksamhet eller genom att skapa gemensamma organisationer som ansva-
rar för delar av en verksamhet. När det gäller vatten- och avloppstjänster 
förekommer det till exempel samverkan inom enbart dricksvattensförsörj-
ning (ett sådant exempel är Sydvatten i Skåne). Den gemensamma orga-
nisationen levererar då dricksvatten till medlemskommunerna. Det finns 
även inom vatten- och avloppstjänster exempel på samverkan inom rening 
av avloppsvatten för medlemskommunerna (till exempel Käppalaförbundet 
öster om Stockholm). 

Det förekommer även att kommuner enbart samverkar inom mer avgrän-
sande områden, till exempel genom att göra gemensamma upphandlingar. 
När samverkan är mer begränsad är det vanligt att samverkan sker genom 
att avtal sluts kommunerna emellan. Att ingå avtal är kanske den enklaste 
formen av samverkan då det inte innebär att en ny organisation bildas. 
Denna form av samverkan är således mer flexibel.

När en gemensam nämnd bildas utses en värdkommun inom vilken den 
gemensamma nämnden bildas och utgör en förvaltning med en egen poli-
tisk nämnd alternativt ingår som en del i en befintlig förvaltning i värdkom-
munen. Den kommun som inte är värdkommun flyttar över sin verksamhet 
till värdkommunen och nämnden styrs av politiker från de samverkande 
kommunerna. Verksamheten styrs och bedrivs som i vilken förvaltning 
som helst. Den ekonomiska redovisningen sker inom ramen för värdkom-
munens ekonomi. Till grund för bildandet av den gemensamma nämnden 
ligger en överenskommelse om samverkan kommunerna emellan samt ett 
reglemente för den gemensamma nämnden som måste antas av de samver-
kande kommunernas respektive fullmäktige (Anell och Mattisson, 2010). 
En gemensam nämnd är framförallt lämplig då ett fåtal kommuner samver-
kar med varandra (Anell och Mattisson, 2010). 

Ett kommunalförbund är en offentligrättslig form och formerna för kom-
munalförbundet regleras i kommunallagen. Ett kommunalförbund är när 
det gäller styrning och insyn till stora delar likt en kommun och förbundet 
kan vara huvudman för de frågor medlemskommunerna väljer att flytta över 
till förbundet (Anell och Mattisson). Ett kommunalförbund är till skillnad 
från en gemensam nämnd en egen organisation som bedrivs fristående från 
de kommuner som är medlemmar i förbundet. 

Relationen mellan medlemskommunerna regleras i en förbundsord-
ning som upprättas vid förbundets bildande. Förbundet styrs antingen 
av en direktion eller av ett förbundsfullmäktige. Ett förbundsfullmäktige 
fungerar som ett kommunfullmäktige och det finns således möjlighet för 
medlemmarna att ha politiska representanter i förbundet från flera partier 
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(Anell och Mattisson, 2010). En direktion är ett mindre styrande organ än 
fullmäktige och där kan inte politisk representativitet tillgodoses på samma 
sätt. Å andra sidan innebär en direktion ett mer operativt styre (Anell och 
Mattisson, 2010). 

Fördelen med samverkan genom kommunalförbund är att den möjlig-
gör demokratisk förankring och styrning på ett annat sätt än vad bolags-
formen gör samtidigt som en självständig organisation för verksamheten 
bildas (Anell och Mattisson, 2010). Ytterligare en fördel är att det inom ett 
förbund finns möjlighet att bygga upp ett gemensamt kapital (Anell och 
Mattisson, 2010). Hur väl kommunalförbundet som form fungerar beror 
till stor del på om politikerna som representerar de olika samverkande kom-
munerna kan komma överrens om inriktningen på verksamheten. Om sam-
syn saknas riskerar detta att leda till konflikter på styrande nivå i förbundet 
som i sin tur kan få en negativ inverkan på verksamheten (Anell och Mat-
tisson, 2010). 

Utöver de ovan nämnda organisationsformerna har kommuner även 
möjligheten att handla upp verksamheter på entreprenad. Detta kan kom-
muner göra gemensamt eller tillsammans. Det är även möjligt att välja att 
handla upp all drift eller enbart vissa delar av en verksamhet på entreprenad. 

Det finns således en rad olika alternativ och kombinationer av organisa-
tionsformer som en kommun kan välja mellan. I nästa avsnitt kommer ett 
urval av olika exempel på organisatoriska lösningar som används av Svenska 
kommuner idag att ges. 

2.2  Exempel på hur olika  
organisatoriska lösningar kan se ut

Som beskrevs i föregående avsnitt har kommuner som vill samverka olika 
organisatoriska lösningar att välja mellan. I och med att det finns olika lös-
ningar att välja mellan varierar också de lösningar som implementeras av 
kommuner. Därför kommer detta avsnitt att inledas med en beskrivning av 
några olika modeller för att läsaren ska få en bild av vilka olika valmöjlig-
heter det finns. För den som vill fördjupa sig ytterligare är det även möjligt 
att i denna rapports bilagor läsa om vilka lösningar som införts i de fall som 
ligger till grund för den här studien. 

Utöver vilken organisationsform det är som är aktuell i ett specifikt fall 
är det även intressant att studera hur en organisationsform implementeras 
i det specifika fallet. Hur organisationsformen implementeras är intressant 
eftersom detta i stor utsträckning påverkar hur relationen mellan organi-
sationen och ägar- respektive medlemskommunerna utformas. Det finns 
således stora variationer inom ramen för de olika formerna. I kommunalför-
bund kan dt till exempel handla om valet mellan direktion eller fullmäktige. 
I bolagsformen handlar det till exempel om hur styrelsen är sammansatt och 
om det finns såväl moderbolag som dotterbolag. 

2.2.1  Roslagsmodellen

Roslagsvatten AB är ett bolag som bildades 1989 av Österåkers kommun. 
Därefter har andra kommuner blivit delägare och i dagsläget har bolaget 
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fyra huvudägare: Österåker, Vaxholm, Knivsta och Vallentuna. Utöver det 
bedriver bolaget verksamhet på uppdrag i Täby, Danderyd och Upplands 
Väsby. Från början arbetade Roslagsvatten enbart med vatten och avlopp-
stjänster till de anslutna kommunerna, men nu bedriver bolaget även 
avfallsverksamhet.

Roslagsvatten AB är moderbolag. Moderbolaget ansvarar för driften och 
där finns all personal och kompetens. Styrelsen för moderbolaget består av 
politiker från huvudägarna. I denna styrelse hanteras ägarfrågor och gemen-
sam policy för bolagets verksamhet.

Huvudmannaskapet och ägandet av respektive delägares anläggningstill-
gångar ligger i dotterbolag till moderbolaget. Dotterbolagen är underord-
nande moderbolaget. Varje huvudägare har ett eget dotterbolag (Österåker 
Vatten AB, Vaxholm Vatten AB, Knivsta Vatten AB samt Vallentuna Vatten 
AB). Dotterbolagen har inga anställda, utan enbart en styrelse. Denna sty-
relse består av folkvalda politiker från den kommun som äger dotterbolaget. 
I dotterbolagens styrelse fattas beslut som rör investeringar och taxor.

Roslagsmodellen innebär således att det finns en direkt relation mellan 
moderbolaget och respektive kommun som är involverad i bolaget (se figur 
2-1). Likaså finns det en direkt relation mellan moderbolagen och dotter-
bolagen. Likaså finns det en tydlig koppling mellan dotterbolagen och res-
pektive ägarkommun då det är ledande politiker (kommunstyrelsens ord-
förande, kommunalråd och liknande) som sitter i styrelsen för dessa bolag.

 

Figur 2-1  Illustration över Roslagsvatten AB:s organisatoriska lösning.

2.2.2  MittSverige Vatten AB 2

MittSverige Vatten AB bildades 2006 av Sundsvalls och Timrås kommu-
ner. Senare har även Nordanstig gått in som ägare i bolaget. När det gäller 
MittSverige Vatten och Roslagsvatten finns det en hel del likheter i hur de 
båda bolagen är organiserade, men också västenliga skillnader. 

Precis som i fallet med Roslagsvatten finns det såväl moderbolag som 
dotterbolag i MittSverige Vatten. MittSverige Vatten AB är moderbolaget 
och ansvarar för driften och det är där all personal är anställd. Utöver det 
finns det ett dotterbolag för varje ägare, vilket innebär att Sundsvall, Timrå 
och Nordanstig har var sitt dotterbolag eller så kallat anläggningsbolag. Det 
är dessa bolag som äger respektive kommuns tillgångar och här finns även 

2 Denna modell är mer utförligt beskriven i bilaga till den här rapporten. 
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Figur 2-2 Illustration över MittSverige Vatten AB:s organisatoriska lösning.

2.2.3  NSVA 3

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp) bildades 2009 av Helsing-
borg, Båstad, Landskrona, Svalöv och Åstorp. Sedan 2010 är även Bjuvs 
kommun delägare. 

NSVA utgör ytterligare ett exempel på hur en bolagslösning för samver-
kan kan se ut. I NSVA finns det bara ett bolag och inga dotterbolag (se figur 
2-3). Bolaget är ansvarigt för driften av vatten- och avloppsverksamheten. 
Huvudmannaskapet för verksamheten samt ägandet av anläggningstillgång-
arna ligger kvar i respektive ägarkommun. Kommunerna är även beställare 
av verksamheten och varje kommun har en utsedd ansvarig beställare som 
sköter kontakten med NSVA. Inom ramen för bolaget särredovisas respek-
tive kommuns ekonomi för att säkerställa att respektive VA-kollektiv bär 
sina egna kostnader. 

Alla kommuner äger lika stor del av bolaget och har lika mycket infly-
tande i styrelsen. Att alla kommuner skulle ha samma ägarandel ansågs som 
viktigt när bolaget bildades, eftersom man ville säkerställa att de mindre 
kommunerna inte skulle känna sig förfördelade i samarbetet. 

Figur 2-3 Illustration över NSVA AB:s organisatoriska lösning.

3 Denna modell är mer utförligt beskriven i bilaga till den här rapporten. 

huvudmannaskapet. I dotterbolagens styrelse sitter folkvalda politiker från 
respektive ägarkommun. 

Här slutar likheterna. Dotterbolagen äger MittSverige Vatten och drifts-
bolaget är således i denna lösning underordnad dotterbolagen (se figur 2-2). 
Dotterbolagen är i sin tur underordnande kommunen. Det finns således 
ingen direkt koppling mellan driftsbolaget och de ägande kommunerna 
som i fallet med Roslagsvatten, utan kommunikationen sker genom dot-
terbolagens styrelser. I styrelsen för driftbolaget sitter representanter från 
anläggningsbolagens styrelser. 
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2.2.4  VA-Syd

Som exempel på hur ett kommunalförbund kan ses ut har här VA-Syd valts. 
VA-Syd bildades 2008 av Malmö och Lund och skötte de första åren vat-
ten och avloppsverksamheterna för båda kommunerna samt även avfall för 
Malmö stad. Därefter har Burlöv (2011) och Eslöv (2012) gått in som med-
lemmar i kommunalförbundet. Motiven bakom valet av att samverka inom 
ramen för ett kommunalförbund var främst att säkerställa enskilda kommu-
ners inflytande över verksamheten. Ett annat motiv var att säkerställa kon-
trollen över verksamheten från kommunernas sida då tidigare erfarenheter 
från användandet av bolagsformen inom andra verksamheter var att bolag 
tenderar att agera för självständigt (Mattisson och Ramberg, 2011a). Kom-
munalförbundet som form valdes således för att säkerställa politisk kontroll 
och insyn samt att säkra enskilda kommuners inflytande över verksamheten 
(Mattisson och Ramberg, 2011a). 

I och med att VA-Syd är ett kommunalförbund, vilket innebär att ansva-
ret för de verksamheter VA-Syd bedriver, inte längre ligger under medlem-
skommunernas ansvar, utan förbundets. Förbundet äger även alla anlägg-
ningar. Beslut som fortfarande fattas av medlemskommunerna är bland 
annat beslut om att ta in en ny kommun som medlem. 

I VA-Syd utförs den politiska styrningen av tre olika organ. Det yttersta 
ansvaret ligger hos förbundsfullmäktige som består av politiker från de olika 
medlemskommunerna. Det politiska ansvaret för den löpande verksamhe-
ten ligger hos förbundsstyrelsen. Även denna består av ledamöter från de 
olika medlemskommunerna.

Utöver det finns det fyra ägarnämnder en för varje medlemskommun. 
Motivet bakom valet att ha ägarnämnder är att säkerställa det lokala inflytan-
det över verksamheterna som bedrivs inom ramen för förbundet. Ägarnämn-
derna har även ansvaret för förvaltning och investeringar i den egna kommu-
nens anläggningstillgångar samt taxorna för den egna kommunen (Mattisson 
och Ramberg, 2011a). Varje kommun utgör således ett eget VA-kollektiv. 
Ägarnämnderna består av politiker från respektive medlemskommun. 

2.3  Tidigare studier av samverkan 4 

I detta avsnitt görs en genomgång av erfarenheter redovisade i tidigare stu-
dier av olika former av samverkan. Fokus kommer att vara på motiv och 
effekter och erfarenheter av samverkanslösningar. 

2.3.1  Motiv bakom val av samverkan

Det finns olika sätt för kommuner att samverka på och olika saker att sam-
verka om, vilket innebär att alla samverkansprocesser är unika. Följaktligen 
kan drivkrafterna bakom valet att samverka skilja sig åt från fall till fall. 
Enligt Mattisson (2000) är det ofta akuta problem som ligger bakom valet 
att samverka med en eller flera andra kommuner. Det går emellertid att 

4 De resultat som redovisas under denna rubrik är ett resultat av en sammanställning av flera olika 
studier. Enskilda källhänvisningar görs därför inte, utan istället redovisas de källor informationen är 
hämtad ifrån i bilaga 1. Dessa källor återfinns även i rapportens källförteckning. 
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hitta en del gemensamma nämnare när en sammanställning görs av tidigare 
studier på området. 

En sammanställning av tidigare studier av samverkan (oavsett verksam-
hetsområde) visar att ett vanligt motiv bakom valet att samverka är att kom-
muner vill åstadkomma besparingar och rationaliseringar i en verksamhet. 
Genom att bilda en gemensam organisation är strävan att uppnå synergi-
effekter i olika delar av verksamheten. Till exempel kan det med en större 
organisation finnas stordriftsfördelar att uppnå i såväl drift som i stödfunk-
tionerna. När flera kommuner tillsammans driver en verksamhet finns det 
även möjlighet att fördela kostnaderna på fler aktörer, vilket kan innebära 
besparingar för den enskilda kommunen. 

Ett annat motiv bakom valet att samverka som ofta återkommer är att 
säkerställa behovet av kompetens i en verksamhet. Genom mer djupgående 
samverkan, det vill säga bildandet av gemensamma organisationer, kan kost-
nader för att anställa eller anlita personal delas mellan kommunerna. Detta 
kan leda till ökade möjligheter för kommuner att få tillgång till den kompe-
tens de behöver inom en viss verksamhet. Det finns även studier som pekar 
på att en större organisation kan upplevas som en mer attraktiv arbetsgivare, 
vilket underlättar rekrytering inom områden eller branscher där konkurren-
sen om arbetskraft eller en viss kompetens är hög. Vid mindre långtgående 
samverkan, till exempel samverkan genom avtal, är det kanske framförallt 
erfarenhetsutbyte som kan ge fördelar. 

Ett motiv som också dyker upp i tidigare studier, fast inte i lika stor omfatt-
ning, är en strävan efter att utveckla en verksamhet. En form av utveck-
ling som då nämns är verksamhetsutveckling. Sådan kan uppnås genom att 
gemensamma investeringar görs anläggningar eller ny teknik. Investeringar 
som den enskilda kommunen inte själv har möjlighet att finansiera. 

Liknande erfarenheter redovisas från en sammanställning av tidigare 
forskning gjord av Anell och Mattisson (2010). Även där lyfts förbättrade 
möjligheter till kompetensförsörjning fram som en tydlig effekt av samver-
kan. En annan effekt som lyfts fram är förbättrat resursutnyttjande. Däre-
mot finns det inget som pekar på att samverkan skulle leda till kostnads-
besparingar, i alla fall inte på kort sikt. Detta tyder på att effekterna av 
samverkan bör utvärderas på några års sikt. 

Behovet av att säkra kompetensförsörjningen är ett motiv som även lyfts 
fram i en nyligen skriven rapport av Mattisson och Ramberg (2011a) om 
bildandet av VA-Syd. I denna rapport återfinns även motiv som ökade 
miljö- och kvalitetskrav, ökade kundkrav och en vilja att bromsa kostnads-
utvecklingen samt att kunna utveckla verksamheten. 

Erfarenheter och effekter av samverkanslösningar
När det gäller redovisade erfarenheter och effekter av samverkan återfinns 
de inom samma områden som motiven bakom valet att samverka. I flera 
studier framhålls till exempel att besparingar har gjorts genom de synergi-
effekter och stordriftsfördelar som skapas när en gemensam organisation 
bildas. Det handlar här såväl om stordriftsfördelar och synergieffekter i såväl 
driften som i stödfunktionerna. Framförallt uppstår dessa fördelar då kost-
naderna för en viss verksamhet eller funktion genom samverkan fördelas på 
mer än en aktör. 
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Bilden är emellertid inte entydig. Det finns även studier som pekar på att 
samverkan inte har resulterat i någon besparing. En anledning som anges är 
att det är svårt att få tillstånd en väl fungerande gemensam verksamhet. En 
annan möjlig förklaring kan vara att en del av effekterna först uppstår på 
längre sikt och studien är gjord kort efter det att den gemensamma organi-
sationen bildades. Ytterligare en förklaring är att samverkan helt enkelt inte i 
alla fall leder till besparingar, utan fördelarna med samverkan uppstår inom 
andra områden. 

Vad som också är viktigt att lyfta fram är de fördelar som en större orga-
nisation kan ge upphov till. En sådan är att en större organisation har en 
bättre förhandlingsposition på marknaden och därmed ett bättre utgångs-
läge i samband med inköp och upphandlingar. Detta är något som på sikt 
kan resultera i lägre kostnader. Vad som bör tas med i beaktningen är emel-
lertid att risken med en större organisation är att den kräver mer administra-
tion, vilket kan leda till ökade kostnader. Det finns således såväl för- som 
nackdelar med bildandet av en större organisation. 

I flera av de tidigare studierna lyftes kompetens och erfarenhet fram som 
en effekt av samverkan. Samverkan underlättar till exempel anställning av 
specialistkompetens då kostnader kan fördelas mellan kommuner. En större 
organisation upplevs också ofta som en attraktivare arbetsgivare och detta 
underlättar rekrytering av personal med rätt kompetens. 

Tidigare studier visar även på att samverkan leder till att befintlig och ny 
kompetens kan delas mellan kommuner, vilket i sin tur leder till effektivare 
resursutnyttjande. Ett effektivare resursutnyttjande kan på sikt leda till lägre 
kostnader för den enskilda kommunen. 

När det gäller effekterna på möjligheter att utveckla verksamheten finns 
det ingen entydig bild i tidigare studier och det är därför svårt att säga vilka 
effekterna faktiskt är inom detta område.

Vad som däremot lyfts fram i en del studier är effekterna samverkan har 
på demokrati och styrning. Vid samverkan genom bildandet av en gemen-
sam organisation flyttas driften över från kommunen till en ny organisation. 
Det finns därför en risk att medborgares relation med en organisation för-
ändras till det sämre då man upplever att avstånden ökar då flera kommu-
ners intressen ska samordnas. Det finns även en risk att det blir svårare för 
en medborgare att veta vem som är ansvarig för verksamheten. Tidigare stu-
dier lyfter även fram risken för att det politiska inflytandet från en enskild 
kommun minskar då politiker från flera kommuner tillsammans ska styra 
den gemensamma organisationen. 

Att kompetensen i organisationen förbättras och likaså möjligheten till 
kompetensförsörjning är en positiv effekt av samverkan som även redovi-
sas i den nyligen gjorda studien av bildandet av VA-Syd (Mattisson och 
Ramberg, 2011b). Det finns även signaler på att en effektivisering skett i 
driften av verksamheten (Mattisson och Ramberg, 2011b). Möjligheter till 
stordriftsfördelar är en annan effekt, men för satt det ska uppnås är erfa-
renheterna från VA-Syd att det krävs en samordning kommunerna emellan 
avseende mål och arbetsmetoder (Mattisson och Ramberg, 2011b). Det tar 
emellertid tid att integrera verksamheter (Mattisson och Ramberg, 2011b). 
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Vad som också lyfts fram i studien av VA-Syds bildande är komplexiteten 
i en organisation där flera kommuner ska ingå (Mattisson och Ramberg, 
2011a). Med flera styrande politiska organ blir det många möten och infor-
mationen som ges på mötena är ofta överlappande. Likaså blir det många 
personer som närvarar vid mötena. Detta är något som framförallt får kon-
sekvenser om organisationen ska växa ytterligare då det kommer att inne-
bära fler ägarnämnder och att organisationen blir tungrodd (Mattisson och 
Ramberg, 2011a). 

2.4  Tidigare studier av bolagisering

I detta avsnitt görs en genomgång av erfarenheter redovisade i tidigare stu-
dier av bolagisering. Fokus kommer att vara på motiv och effekter och erfa-
renheter av bolagsformen. 

2.4.1  Vad innebär en bolagisering?

När en offentlig verksamhet bolagiseras flyttas ansvaret för verksamheten, 
såväl det operativa ansvaret som det finansiella, över till ett bolag (Grossi 
och Reichard, 2008). Detta bolag utgör en egen juridisk person som är 
helt skild från den offentliga förvaltningen. Detta innebär att det genom en 
bolagisering sker en separation av ägande och kontroll (Wettenhall, 2001; 
Hodgess et al., 1996). I och med detta förändras också kommunens roll och 
relationen mellan kommunen och verksamheten å ena sidan och bolaget 
och medborgarna/kunderna å andra sidan. 

När en verksamhet ligger i förvaltningsform är politikerna ytterst ansva-
riga för den verksamhet som bedrivs. Vägarna för information är tydliga 
och det finns ett utarbetat system för hur medborgarna kan hålla politikerna 
ansvariga för hur de styr de kommunala verksamheterna. 

När en verksamhet bolagiseras blir fullmäktige ansvarig för ägarstyrningen 
av bolaget. Fullmäktiges roll är därmed inte längre att godkänna budget och 
sätta upp de övergripande målen och riktlinjerna för en verksamhet, utan 
istället begränsas rollen till att besluta om aktieägardirektiv, utse ledamö-
ter till årsstämman samt styrelse och revisorer till bolaget. Styrningen och 
kontrollen från politiskt håll får således i och med bolagiseringen en annan 
prägel (Thynne, 1994; Grossi och Reichard, 2008; Thomasson, 2009). 

Ansvarig för den operativa verksamheten är vd och det strategiska ansva-
ret ligger hos styrelsen. Ofta utgörs styrelsen i svenska kommunala bolag 
av folkvalda politiker. Rollen som styrelseledamot skiljer sig emellertid från 
rollen som nämndsledamot eller fullmäktige ledamot. Det går inte längre 
att i första hand agera som politiker, utan när det gäller bolagets verksam-
het ska ledamöterna i styrelsen agera i enlighet med vad som står angivet i 
aktiebolagslagen (Thomasson, 2013). Den politiska rollen förändras således 
även på denna nivå. 

Det är inte bara politikernas roll som förändras, utan även tjänstemän-
nens roll. I vissa fall blir tjänstemän på kommunen kunder eller bestäl-
lare till den verksamhet som bedrivs inom ramen för bolaget (Grossi och 
Reichard, 2008). Denna situation kan till exempel uppstå om fastigheter 
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för kommunala verksamheter bolagiseras och förvaltningar blir hyresgäster 
till fastighetsbolaget (Mattisson och Thomasson, 2011). Det kan även upp-
stå inom andra verksamheter beroende på hur bolagiseringen genomförs 
och hur relationerna utformas efter bolagiseringen. Till exempel valde kom-
munerna i nordvästra Skåne att ha en beställarfunktion på kommunerna 
när NSVA bildades. NSVA är leverantör av vatten- och avloppstjänster till 
kommunerna som är delägare i bolaget och kommunerna är därför kund till 
NSVA. Beställarens roll är att sköta relationen till NSVA för kommunens 
räkning.

Utöver att tjänstemännen kan få en beställarrelation till bolaget har kom-
munen kvar myndighetsansvaret och detta kräver också en del samordning 
och kontakt mellan bolaget och kommunen. I vilka frågor det är aktuell 
med kontakt mellan kommunen och bolaget beror på verksamhetens art, 
men det kan till exempel röra sig om miljö- och hälsofrågor och planären-
den. 

Slutligen förändras även medborgarens roll och relation till de folkvalda 
politikerna (Humphrey et al., 1993). Medborgarna blir kunder till den 
verksamhet som bedrivs i bolaget, vilket innebär att relationen till verksam-
heten förändras. Ansvarsutkrävande sker inte längre enligt det traditionella 
systemet, utan nu finns ytterligare en instans utöver kommunen att vända 
sig till (Thynne, 1994; Wettenhall, 2001). Nämligen bolaget. Detta kan 
göra att det blir svårt för medborgarna att förstå vem som ansvarar för vad 
och vart de ska vända sig i olika frågor. 

En bolagisering innebär således en hel del förändringar inte bara för hur 
verksamheten bedrivs, utan även för intressenterna till verksamheten och 
verksamhetens relation till dem. Detta är något som bör tas i beaktande 
inför en bolagisering. 

2.4.2  Motiv bakom bolagisering

Ett av de främsta motiven till bolagisering är en strävan efter ökad effek-
tivitet i driften av verksamheten (Bozec och Breton, 2003; Stattin, 2007; 
Hansson och Collin, 1991). Ett annat motiv som lyfts fram i studier av 
bolagisering av drift och ägande av kommunala fastigheter är behovet av att 
hantera eftersatt underhåll (Hellström et al., 2004; Mattisson och Thomas-
son, 2011). Anledningen som lyfts fram är att i förvaltningen tenderar drif-
ten att prioriteras framför förvaltningen av kapitalet, framförallt under de 
år där besparingar har varit nödvändiga (Hellström et al., 2004; Mattisson 
och Thomasson, 2011). Andra motiv bakom bolagisering som lyfts fram 
är en vilja hos ägaren att förbättra styrningen av en verksamhet genom att 
skapa tydligare ansvarsområden och att ett tydligt chefsansvar (Luke 2010, 
Lapsley, 2008; 2009; Stattin, 2007; Hansson och Collin, 1991). 

2.4.3  Effekter och erfarenheter av bolagisering

Studier av bolagisering av offentliga verksamheter visar på att styrningen 
(såväl den ekonomiska som den verksamhetsmässiga) blir tydligare och mer 
strukturerad (Bozec och Breton, 2003; Stattin, 2007; Mattisson och Tho-
masson, 2011). Bland annat skapas det inom bolagsformen ett tydligare 
ekonomiskt ansvar då verksamhetens resultat- och balansräkning i och med 
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bolagiseringen skiljs från övriga kommunala verksamheter (Hellström et al., 
2004; Mattisson och Thomasson, 2011). 

Vad som också lyfts fram är att beslutsvägarna blir kortare och att beslut 
av strategisk art fattas närmre verksamheten (Hellström et al., 2004). I 
studier av bolagisering av kommunala fastigheter lyfts även effekter upp 
som att personalen kan utnyttjas mer effektivt, att det finns möjligheter till 
fördjupning och fortbildning som gynnar kompetensutvecklingen samt att 
bolaget utgör en mer attraktiv arbetsgivare (Hellström et al., 2004; Mattis-
son et al., 2008). 

I och med att bolagiseringen leder till en separation av ägande och kon-
troll medför en bolagiseringen även att det politiska inflytandet över verk-
samheten minskar (Hansson och Collin, 1991; Bozec och Breton et al., 
2004; Bozec och Breton, 2003; Grossi och Reichard, 2008; Mattisson och 
Thomsson, 2011). Den offentliga myndigheten är ägare och ytterst ansvarig 
för verksamheten. Ofta är den offentliga myndigheten fortfarande huvud-
man och ägare av tillgångarna (hur det ser ut i enskilda fall beror på hur 
ansvarsfördelningen mellan kommun och bolag ser ut), men kontrollen 
över verksamheten ligger hos styrelse och vd. 

Som beskrevs i tidigare avsnitt innebär bolagiseringen även förändrade 
roller för såväl medborgare som styrande politiker. I och med detta för-
ändras också formerna för ansvarsutkrävande, vilket är något som belysts i 
ett flertal studier av bolagisering av offentliga verksamheter (Hodges et al., 
1996; Barberis, 1998; Wettenhall, 2001; Moe; 2001). Hur relationerna ska 
se ut i de nya rollerna är därför ytterligare en faktor som bör beaktas i sam-
band med en bolagisering, (Thomasson, 2013). 

2.4.4  Tidigare studier av Multi-utility

Om man tittar specifikt på Multi-utility bolag finns det få studier gjorda om 
effekterna av att samla flera verksamheter inom teknisk infrastruktur i ett 
och samma bolag. Majoriteten av de studier som finns är gjorda på större 
internationella och privatägda Multi-utility bolag och således mindre intres-
santa för den här studien. 

Av de få studier som finns går det emellertid att utläsa att det bland annat 
på grund av verksamheternas heterogenitet är svårt att mäta effektiviteten i 
Multi-utility bolag och framförallt att jämföra dem med andra bolag (Forsi 
och Filippini, 2009). En studie från Italien där en jämförelse görs mellan 
Multi-utility bolag och bolag som bara ägnar sig åt en verksamhet visar 
tecken på att det finns ekonomiska fördelar av att integrera flera verksam-
heter. Fördelarna som uppstår är i form av synergieffekter verksamheterna 
emellan inom stödfunktioner och minskad overhead (Guerrini et al., 2011). 

I en rapport av Haraldsson (2005) framgår det att när det gäller samord-
ning av verksamheter är denna begränsad av verksamheternas art. De verk-
samheter som är mer lika varandra avseende affärslogik (avgiftsfinansierat 
eller skattefinansierat) samt verksamhetens art (nätbaserad eller ej) har fler 
fördelar av att ligga i samma bolag än verksamheter som inte har samma 
affärslogik. Fördelar som uppstår genom att verksamheterna har samma 
kunder och att det går att inom ledningsverksamheterna samordna grävar-
bete är också något som lyfts fram i rapporten (Haraldsson, 2005). Ut över 
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det finns det enligt Haraldsson möjligheter att samordna vissa resurser 
genom att till exempel ha gemensamma stödfunktioner, vilket också lyftes 
fram av Guerrini et al., 2011). Ytterligare en fördel som lyfts fram i Harald-
ssons rapport från 2005 är att överblicken av verksamheterna förbättrats i 
och med att de är organiserade i samma bolag. 

I övrigt är det rimligt att anta att då Multi-utility bolag drivs i bolagsform 
uppstår samma effekter i dessa bolag som de som redovisats ovan. 

23



3 Studiens resultat

3.1  Samverkan 

3.1.1  Motiv bakom samverkan

Ett motiv till samverkan som återkommer i alla de organisationer som ingår 
i den här studien är kompetensförsörjning. Det är tydligt att behovet av att 
rekrytera rätt kompetens samt bevara och bygga upp kompetensen inom 
VA-verksamheten är en drivkraft bakom samverkan. 

Att tillgodose behovet av kompetens är emellertid inte det enda motivet 
bakom valet att samverka. För Varberg och Falkenberg som tillsammans 
äger Vatten och Miljö i Väst AB (VIVAB) var en annan viktig anledning 
att kunna möte de ökade krav som ställs på verksamheten som kommer 
med klimatförändringar, den tekniska utvecklingen samt ökade krav från 
slutkundernas sida på de tjänster som levereras. 

För kommunerna i Nordvästra Skånes VA (NSVA) var motiven, förutom 
kompetens, att förbättra servicen till slutkund. Att förbättra servicen till 
slutkund var även ett motiv i Sörmland Vatten och Avfall AB. 

Vad som också dyker upp som ett vanligt motiv är att optimera drif-
ten och hitta stordriftsfördelar för att bättre möta de ekonomiska kraven 
som ställs på verksamheten. Detta motiv är något som bland annat nämns 
i MittSverige Vatten och i Sörmland Vatten. Även i NSVA var möjligheten 
till att optimera driften en viktig drivkraft bakom valet att samverka.

För Laholmsbuktens VA (LBVA) var motiven förutom kompetensför-
sörjning och stordriftsfördelar, att skapa en mer stabil organisation vilket i 
sin tur skulle ge mer kontinuitet i organisationen.

Kompetensförsörjning är således ett ständigt återkommande motiv till 
samverkan. Tydligt är också att det i de flesta kommuner finns en önskan 
om att åstadkomma ett bättre resursutnyttjande samt att i flera fall förbättra 
servicen mot kund. Det senare är intressant eftersom det inte alls nämndes 
i tidigare studier av samverkan. 

3.1.2  Motiv bakom val av organisationsform

När det gäller själva motiven till samverkan finns det således tydliga gemen-
samma nämnare organisationerna emellan. När det gäller val av organisa-
tionsform är bilden något mer spretig. I två fall har man valt att samordna 
vatten och avfall (Sörmland Vatten och Avfall och VIVAB) och i andra har 
man valt att bara samverkan kring VA-verksamheten. Vad som också skiljer 
sig åt är valet av organisatorisk lösning i flertalet av fallen har bolagsformen 
valts med undantag av LBVA som är en gemensam nämnd. Även i de fall 
bolagsformen valts skiljer sig den organisatoriska lösningen något åt från fall 
till fall. Vad beror detta på?

I alla de studerade fallen gjordes det utredningar avseende lämplig orga-
nisationsform för samverkan och i många fall hämtades det även in erfa-
renheter från tidigare bildade organisationer. Vad som fällde avgörandet i 
VIVAB:s fall var att i Falkenbergs kommun var man sedan tidigare van vid 

24



att arbeta i bolagsform och såväl avfall- som VA-verksamheten var redan 
organiserade i ett bolag i kommunen. 

Situationen var liknande för MittSverige Vatten. I Sundsvall drevs VA-
verksamheten redan innan samverkan inleddes i ett kommunalt bolag och 
kommunen ville inte backa från denna lösning. Det fanns även erfarenheter 
kring att driva en verksamhet i kommunalförbund då Räddningstjänsten 
drivs i ett sådant, men det sågs inte som ett alternativ i det här fallet. 

I Sörmland Vatten och Avfall AB valdes bolagsformen eftersom den efter 
utredning ansågs vara enklare än kommunalförbundet. I NSVA:s fall var 
kommunerna överrens om att det var driften de ville samverka kring och 
därför räckte det att slå samman de operativa verksamheterna, vilket gjorde 
att valet på att starta ett gemensamt driftbolag. 

I Halmstad och Laholm valdes däremot gemensam nämnd som form 
då det fanns en vilja från såväl politiskt håll som tjänstemännen att bevara 
förvaltningsformen. Anledningen till detta var bland annat att man ansåg 
att med ett bolag behövdes nya stödfunktioner byggas upp, vilket kostar 
pengar. Med en gemensam nämnd kunde värdkommunens administration 
användas även för den gemensamma verksamheten. Ytterligare en anled-
ning var att man inte ville skapa ett avstånd mellan VA-verksamheten och 
miljö- hälsa och övriga samhällsbyggnadsfunktioner i kommunerna. Vidare 
pågick under tiden för utredningen om organisationsform rättegången mot 
Sysav. Detta bidrog också till att man valde bort bolagsformen. 

I de organisationer där man valt att samverka om såväl VA-verksamheten 
som avfall har de främsta motiven varit att dessa verksamheter i stort sett 
har samma kunder och det därför finns möjlighet att skapa fördelar genom 
att samordna kundtjänst och administration. I Sörmland Vatten och Avfall 
fanns det även en ambition att samordna miljöfrågorna. 

I flera fall tycks det vara på det viset att valet av organisationsform i 
slutändan handlar om vilken typ av organisation kommunerna har vana av 
sedan tidigare. Det vill säga det finns redan en kunskap om hur det är att 
bedriva en verksamhet inom ramen för en viss organisationsstruktur. 

3.1.3  Effekter och erfarenheter av samverkan

Kompetensförsörjning var ett motiv till samverkan som återkom i alla de 
studerade fallen. I alla fallen har det också visat sig att kompetensen i de 
organisationer som studerats har ökat. En anledning till detta är att det har 
blivit lättare att rekryteran då en större organisation med fler karriärvägar 
upplevs som mer attraktiv att arbeta för. 

En annan anledning är att personalen som arbetar i organisationen har 
fått andra förutsättningar att utveckla sin kompetens. När VA-verksamhe-
ten bedrivs i förvaltningsform är det vanligt att de som arbetar med frå-
gorna blir generalister, eftersom de får hantera en rad olika frågor inom VA-
området. Speciellt i mindre kommuner där det är färre antal anställda. När 
VA-verksamheten från flera kommuner slås ihop finns det emellertid mer 
resurser och det är fler anställda. Detta innebär att personalen får en möjlig-
het att fördjupa sig och specialisera sig inom ett område. Likaså innebär det 
att de anställda får fler kollegor som också arbetar med VA-frågor med vilka 
problem kan diskuteras och erfarenheter utbytas. Det förekommer således 
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en hög grad av kunskapsöverföring, vilket också bidrar till att utveckla kom-
petensen i organisationen. 

När de anställda får ökad möjlighet att fokusera på ett område och per-
sonalresurserna i organisationen ökar, ökar också möjligheten att fokusera 
på strategiska frågor och planera mer långsiktigt för verksamheten. Detta är 
erfarenhet som gjorts i flera av de fall som studerats. 

Andra effekter som lyfts fram är att verksamheten blir mindre sårbar då 
det finns mer resurser. Det är därmed lättare att hantera sjukdomar och 
semestrar och även eventuella krissituationer som kan uppstå. 

En annan effekt av samverkan som framkommit i flera av fallen är att 
VA-frågorna får en annan uppmärksamhet i kommunerna efter det att verk-
samheten flyttats från förvaltning till en egen organisation. En anledning 
till detta som lyfts fram av de inblandade parterna är att i en teknisk för-
valtning tenderar VA-frågorna att få stå tillbaka för övriga verksamheter i 
förvaltningen. En annan anledning är att det i och med samverkan finns 
en större organisation som företräder VA-frågorna och denna organisation 
får därmed en bättre förhandlingsposition gentemot kommunen. Detta är 
något som man bland annat upplevt i VIVAB. 

Ytterligare en anledning som nämns är att organisationen får en styrelse 
eller en nämnd som bara fokuserar på VA-frågor och som är engagerade och 
insatta i dessa frågor. Detta underlättar då verksamheten därmed får före-
språkar inom de politiska partierna och i fullmäktige. Att det är en fördel att 
ha en styrelse om är engagerad och driver VA-frågor i kommunen är något 
som bland annat poängterades av vd för Sörmland Vatten och Avfall som 
menade att detta utgjorde ett bra stöd för vd. Speciellt om de ledamöter som 
sitter i styrelsen för bolaget även sitter i kommunfullmäktige eller i kom-
munstyrelsen i hemkommunen. 

En liknande effekt får samverkan på ekonomin. I och med att verksam-
heten lyfts ut ur förvaltningen och lyfts in i en egen organisation får den 
en egen ekonomi som tydligt är skild från övriga kommunala verksamhe-
ter. Detta innebär också att det blir lättare att peka på och synliggöra VA-
verksamhetens behov samt att få gehör för behov av finansiering av inves-
teringar. Resultatet blir att mer fokus läggs på att arbeta med investeringar 
och med underhåll av befintliga anläggningar. Detta är en effekt som det 
rapporteras om i flertalet av de organisationer som studerats och den tydliga 
ekonomiska rapporteringen och uppföljningen av verksamheten är något 
som politikerna som intervjuats uttryckt sin uppskattning kring. 

En annan effekt som också lyfts fram är att servicen gentemot slutkun-
derna blir bättre. Organisationen som bildas utvecklar en egen kundtjänst 
som består av personal som är kunniga inom VA-verksamheten. Detta är 
något som bland annat lyftes fram i NSVA. Likaså tenderar den organi-
sation som bildas att arbeta mer aktivt med att informera mer aktivt om 
verksamheten. Därmed blir VA-frågorna mer synliga även för slutkunden. 

Att ha personal som har fokus och kunskap om VA-verksamheten är 
inte en effekt som upplevts enbart inom kundtjänst, utan även inom övriga 
stödfunktioner. I såväl Sörmland Vatten och Avfall som NSVA poängteras 
betydelsen av att ha en egen ekonom som är insatt i det specifika regelverk 
och de förutsättningar som gäller för VA-verksamheten. Detta bidrar till en 
bättre styrning och uppföljning av verksamheten. 
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Tydligt är även att en större organisation med fokus på enbart VA-frågor 
inte bara får en bättre förhandlingsposition gentemot de egna kommu-
nerna, utan även gentemot leverantörer. En större organisation har också 
andra möjligheter att vara med och påverka utvecklingen inom branschen. 
Detta är något som lyfts fram som positivt ibland annat i fallet med NSVA 
och VIVAB.

3.1.4  Effekter av att samordna VA-verksamheten med avfall

I de två fall man valt att samordna vatten och avfall har vissa samordnings-
vinster uppstått. En sådan är att administration, kundtjänst och fakture-
ring kan samordnas för verksamheterna. i VIVAB har man även upplevt att 
det finns många tekniska likheter och att verksamheterna i vissa frågor har 
beröringspunkter. Detta gäller till exempel frågan om slamhantering. Det 
upplevs därför finnas potential att framöver utveckla samarbetet verksamhe-
terna emellan och därmed uppnå ytterligare synergieffekter. 

3.1.5  Lärdomar

Hittills har enbart de mer positiva effekterna nämnts. Det finns emellertid 
även en del hinder på vägen som måste överkommas när en eller flera orga-
nisationer slås samman. Här finns det en hel del lärdomar att dra från de 
organisationer som ingår i den här studien. 

En sådan är hur personalfrågorna hanteras. För personalen innebär en 
sammanslagning stora förändringar. Olika organisationer har olika kulturer 
och när två organisationer slås samman tar det tid innan de smälter samman 
till en organisation. Ett led i detta är att börja arbeta över kommungrän-
serna och samordna personalresurserna. Detta är emellertid något som i 
början kan möta på motstånd hos personalen. Det är emellertid en viktig 
del då det är först då den fulla potentialen av att samordna personalresur-
serna kan utnyttjas.

Vad som också lyfts fram i studierna som gjorts är vikten av att säkerställa 
att villkoren för de anställda är harmoniserade och att övergången till den 
gemensamma organisationen blir likvärdig för alla anställda. I LBVA som är 
en gemensam nämnd blev det väldigt tydligt att övergången enbart påver-
kade personalen i Laholms kommun, eftersom de flyttade över och blev 
anställda i värdkommunen Halmstad. Organisationsförändringen påver-
kade således de anställda olika och det är ingen bra utgångspunkt när en 
gemensam organisation ska bildas.

I vissa fall har det sett väldigt olika ut vid tidpunkten för bildandet av den 
gemensamma organisationen och då har stora resurser fått läggas i efterhand 
på att ta fram gemensamma rutiner. Det var till exempel en erfarenhet som 
gjordes i LBVA. I de flesta av de organisationer som har studerats har man 
i någon omfattning fått arbeta med att ta fram gemensamma arbetsformer 
efter det att den gemensamma organisationen bildats. 

En annan erfarenhet som gjorts är att initialt leder inte samverkan till 
några kostnadsbesparingar. Däremot kan det på längre sikt efterhand som 
rationaliseringar görs och samordningsvinster uppstår leda till ett mer opti-
malt utnyttjande av resurser. 
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När samverkan inleds tenderar ambitionsnivån att höjas. Den gemen-
samma organisationen har resurser att göra mer än vad tidigare mindre 
organisationer i enskilda kommuner hade möjlighet att göra. Detta leder till 
att mer fokus läggs på att hantera underhåll och ta itu med de investeringar 
som behöver göras. Detta innebär att på kort sikt ökar kostnaderna, men 
på längre sikt kan det leda till effektiviseringar och besparingar då det akuta 
underhållet minskar och driften blir säkrare. Detta är något som stämmer 
väl överrens med resultaten från tidigare studier av samverkan som visade på 
att samverkan på kort sikt sällan innebär besparingar. 

Mer långsiktiga ekonomiska vinster och en optimering av driften kan 
även uppnås genom att göra gemensamma investeringar i anläggningar. Det 
kan till exempel handla om att bygga nya vattenverk eller reningsverk. I 
många fall räcker det då kanske med att ett sådant byggs och nyttjas av flera 
kommuner samtidigt. Därmed kan två gamla läggas ned. Detta skulle på 
sikt innebära rationaliseringar och effektiviseringar av driften och leda till 
kostnadsbesparingar. Det här kräver emellertid att man mer aktivt börjar 
arbeta över kommungränserna på såväl politisk nivå som ute i verksam-
heterna. Även detta är i linje med erfarenheterna från tidigare studier av 
samverkan som redovisades i kapitel 2. 

En annan erfarenhet som lyfts fram är att när kommuner samverkar ökar 
administrationen. Det blir fler politiska möten och fler kommuner vars 
intressen ska samordnas. Ett sätt att underlätta detta arbeta är att säkerställa 
att de samverkande kommunerna arbetar så likartat så möjligt och att utar-
beta gemensamma system och dokument för alla kommuner. Likaså finns 
det fördelar att ha samma taxekonstruktion. 

Ytterligare en erfarenhet som lyfts fram i de studerade organisationerna 
är behovet av att när VA-verksamheten flyttas ut från förvaltningen se över 
hur relationen till övriga verksamheter inom kommunen ska fungera fram-
över. Framförallt när det gäller kontakten med de förvaltningar som sköter 
samhällbyggnadsfrågor och miljö- och hälsokontoret är det viktigt att få till 
stånd en bra relation med. I flera av del fall som studerats har det vikten av 
att aktivt arbeta med att upprätthålla goda relationer med dessa funktio-
ner poängterats. Speciellt med tanke på hur viktigt det är att VA-frågorna i 
beaktas i ett tidigt skede av samhällsbyggnadsprocessen. 

Vad man också bör tänka på är att om VA-verksamheten vid tiden för 
samverkan ligger i förvaltningsform tillsammans med andra tekniska verk-
samheter påverkas inte bara VA-verksamheten av att VA-verksamhete flyttas 
till en ny organisation, utan även de verksamheter som blir kvar. När en 
verksamhet flyttas ut blir det tydligt vem som burit vilka kostnader och det 
blir framförallt färre verksamheter kvar som delar på de gemensamma kost-
naderna. Detta är något som bör beaktas vid ett samgående.

Extra tydligt blev kanske detta i LBVA: s fall. Där VA-verksamheten lyf-
tes ut från Laholms kommun för att införlivas med förvaltningen i Halm-
stad kommun. För Laholm blev effekten stor, men i Halmstad märkte man 
knappt av förändringen. 

Hur den gemensamma organisationen påverkas om den växer och hur 
den ska växa om den ambitionen finns är en annan punkt som lyfts fram 
i de fall som studerats. I bolagsmodellerna tycks det i de flesta fall finnas 
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en god möjlighet att ”koppla” på nya medlemmar till den befintliga orga-
nisationen. Likaså tycks det vara relativt lätt för en kommun att dra sig 
ur samverkan då organisationsstrukturen vid ett utträde inte ändras i de 
bolagslösningar som här presenteras. 

Däremot kommer komplexiteten i styrningen att öka efterhand som 
antalet kommuner som en dialog ska föras med ökar och antalet politiska 
möten ökar. Detta gäller framförallt i de frågor där kommunen fortfarande 
har huvudansvaret som till exempel beslut om taxa, ABVA, verksamhets-
område och investeringar. Enligt vd för NSVA kan en möjlig lösning vara 
att anställa en person vars uppgift blir att sköta den löpande kontakten med 
kommunerna för att avlasta vd och övriga ledningsfunktioner. 

När det gäller gemensamma nämnd tycks andra begränsningar finnas. 
Där upplevs det som svårare att lägga till ytterligare en kommun. För att 
växa krävs då snarare en annan form. 

Utöver de positiva effekterna av att samverka finns det således en hel de 
saker att tänka på och som det krävs att man aktivt arbetar med för att den 
organisation som bildas ska få så bra förutsättningar som möjligt att verka. 
Här är en del tagits upp och diskuterats. Ytterligare lärdomar som gjorts 
kring respektive organisatoriska modell går det att läsa om i bilagorna till 
denna skrift. 

3.1.6  Sammanfattning

Precis som när motiven till samverkan jämfördes är det tydligt att det finns 
gemensamma nämnare mellan de organisationer som har studerats. Flera 
av de upplevda effekterna återkommer i majoriteten av fallen. Den ökade 
kompetensen är en sådan. En annan är att det finns samordningsvinster att 
uppnå av att samordna såväl administration som drift. Ytterligare en är att 
organisationen blir mindre sårbar. För att nämna några. Resultaten från de 
studerade organisationerna pekar således på att det finns en rad positiva 
effekter av samverkan. Intressant att notera är också att flera av effekterna 
stämmer väl överrens med de motiv som låg bakom initiativet till samver-
kan. Vad som däremot inte får glömmas bort är att det även finns en del 
punkter som man bör fundera på innan den nya organisationen bildas för 
att undvika att få problem i samband med och efter samgåendet. 

3.2  Multi-utility 

Multi-utility är en benämning på ett bolag som bedriver flera verksamheter 
inom teknisk infrastruktur. Vanligt är att verksamheter som el, fjärrvärme, 
avfall, stadsnät, biogas och även vatten och avfall ingår som verksam heter 
i ett Multi-utility bolag. Även andra verksamheter kan förekomma och 
vilka verksamheter som ingår i ett Multi-utility bolag varierar från bolag till 
bolag. Vad som också kan variera är hur bolaget är organiserat internt. I de 
tre Multi-utility bolag som ingår i den här studien har man valt att orga-
nisera de olika verksamheterna i affärsområden. Vatten och avlopp utgör 
således i de studerade fallen ett eget affärsområde. 
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3.2.1  Motiv bakom Multi-utility

Ett vanligt motiv bakom valet att integrera vatten och avloppsverksamheten 
med övrig teknisk infrastruktur i ett Multi-utility bolag tycks vara att man 
vill integrera denna verksamhet med övriga nätbaserade och avgiftsfinansie-
rade verksamheter i kommunen. Detta är ett motiv som återkommit i alla 
de tre fall som studerats. Tanken bakom är att likheterna verksamheterna 
emellan ska ge upphov till synergieffekter när de samlas i samma bolag. 

I Borås samt i Trollhättan var även ett ökat behov av framtida investe-
ringar i vatten och avloppsverksamheten ett motiv bakom valet att flytta 
över denna verksamhet till kommunens Multi-utility bolag. I Borås fall 
handlade det om att kommunen stod inför stora investeringar på såväl 
avfallssidan som på avloppssidan och såg fördelen med att samordna dessa 
investeringar. I Trollhättan handlade det om att skapa ett annat utrymme 
för att genomföra investeringar än vad man ansåg det fanns i förvaltnings-
form. Ytterligare ett motiv som lyftes fram i Trollhättan var det ökade kravet 
på kvalitet och kompetens i verksamheten som man inte ansåg sig kunna 
hantera i förvaltningsformen. 

Det finns således en del likheter mellan motiven bakom valet att flytta 
över vatten och avloppsverksamheten till ett Multi-utility bolag och moti-
ven bakom samverkan. I båda fall handlar det om att hitta mer effektiva sätt 
att bedriva verksamheten, att förbättra kompetensförsörjning samt att klara 
av det ökade behoven av investeringar. Frågan är emellertid om resultaten är 
desamma? Detta kommer att diskuteras under nästa avsnitt där de i fallen 
redovisade effekterna och erfarenheterna av att införliva vatten och avlopps-
verksamhet i Multi-utility bolag diskuteras. 

3.2.2  Effekter och erfarenheter av Multi-utility

Att samordna vatten och avlopp med övrig teknisk infrastruktur i ett och 
samma bolag tycks främst ge upphov till synergieffekter vad det gäller admi-
nistration, kundtjänst och andra stödfunktioner. Den här typen av syner-
gieffekter är något som lyfts fram i alla de tre studerade fallen. Vad som 
framförallt tycks ge upphov till synergieffekter inom de här funktionerna är 
att verksamheterna till stort sett har samma kunder. Det innebär att fakture-
ring och kundtjänst med fördel kan samordnas. För kunderna innebär detta 
också en fördel då de får en väg in till alla verksamheter. 

Andra stödfunktioner som också samordnas över verksamhetsområdena 
är till exempel beredskap, projektarbete, laboratorietjänster, mättjänster, 
karttjänster och utvecklingsfrågor. Att samordna beredskap innebär bland 
annat att organisationen blir mindre sårbar och mer rustad att möta akuta 
situationer, vilket lyfts fram som betydelsefullt av bland annat vd för Bor-
länge Energi. En annan fördel med att samordna stödfunktionerna är att 
det möjliggör kunskapsutbyte mellan verksamhetsområdena. Detta gäller 
kanske framförallt i samordningen av projekt- och utvecklingsarbeten. 

Det senare är viktigt även för att säkerställa att samarbete sker över verk-
samhetsgränserna. I alla de tre studerade fallen är verksamheterna indelade 
i affärsområden och det finns en risk att varje affärsområde arbetar för sig, 
utan att samverka med de övriga. Om detta så kallade ”stuprörstänkan-
det” blir för starkt riskerar man att gå miste om de synergieffekter som en 
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gemensam organisation kan ge. Därför arbetar man i alla de tre studerade 
fallen med att skapa verksamhetsövergripande funktioner och möten för att 
motverka denna tendens. 

I fallet med Borlänge lyfts även fram hur man arbetar med att samordna 
grävarbete i kommunen genom att verksamheterna i bolaget samlas och 
gör gemensamma planer för när insatser ska göras. I Borlänge poängteras 
också fördelen med att samla de samhällbyggande funktionerna i ett bolag 
eftersom det möjliggör att ett helhetsgrepp kan tas i dessa frågor. Liknande 
fördelar ser man i Borås där man även lyfter fram möjligheten att samordna 
verksamheterna kring miljöfrågor. 

I alla tre fall har man upplevt att bolaget är mer attraktiv som arbetsgivare 
än vad förvaltningen är, vilket underlättar kompetensförsörjningen. Vad 
som anges som orsak är framförallt att ett bolag kan skapa en egen identitet 
och ett eget varumärke och karriärvägarna blir bättre och fler. Det senare 
är en effekt av att flera verksamheter inryms i bolaget, vilket möjliggör mer 
varierande arbetsuppgifter. Ytterligare en faktor är att lönebilden tenderar 
att vara mer fördelaktig i ett bolag. 

I alla tre fallen redogörs det för hur den ekonomiska styrningen av vatten 
och avloppsverksamheten blev tydligare i samband med bolagiseringen. När 
vatten och avloppsverksamheten lyftes ut ur förvaltningen var det nödvän-
digt att gå igenom exakt vilka kostnader och vilka aktiviteter som härrör 
till VA-kollektivet. Detta har i alla tre fall inneburit att redovisningen blivit 
mer renodlad. 

Att vatten- och avloppsverksamheten genom bolagiseringen skilts från 
förvaltningens och kommunens ekonomi har i en del fall även inneburit att 
det har blivit lättare att få igenom förslag på investeringar för verksamheten. 
Detta är något som bland annat lyfts fram i fallet Trollhättan Energi. Anled-
ningen till att det har blivit lättare är enligt involverade parter att vatten och 
avlopp inte längre konkurrerar med övriga kommunala verksamheter. 

I Trollhättan lyfts även betydelsen av att vatten och avloppsfrågor i och 
med bolagiseringen får en tydligare plats i kommunen. Detta är ett resultat 
av att vd och styrelsen som företräder frågorna genom bolagsformen har ett 
tydligt mandat och ett tydligt ansvar för verksamheten. Detta bidrar också 
till att det blir lättare att få gehör för verksamhetens behov. 

Det råder delade meningar kring konsekvenserna av att samorganisera 
vatten och avloppsverksamhet i ett bolag som bedrivs affärsmässigt och där 
verksamheter som kan gå med vinst ingår. I Trollhättan ser man att utifrån 
detta perspektiv ligger fördelen med samorganiseringen och bolagsformen 
i att belastningen varierar mellan verksamheterna över tid och på det viset 
kan viss utjämning ske inom ramen för bolagets verksamhet. Detta kan i sin 
tur bidra till att skapa en ekonomiskt mer hållbar verksamhet. 

Vad som också lyfts fram som en fördel med att organisera vatten och 
avlopp tillsammans med affärsmässigt drivna verksamheter är att även om 
inte verksamheten kan gå med vinst, finns det möjlighet att genom effek-
tiviseringar istället minska kostnaderna för VA-kollektivet. Det är således 
av betydelse att tänka affärsmässigt och möta kunderna på ett affärsmässigt 
sätt även i verksamheter som inte är vinstdrivande. Detta är något som av 
flera upplevs som fördelar som inte kan åstadkommas i förvaltningsformen. 
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En negativ effekt med bolagiseringen är att det finns en risk att kostna-
derna ökar för administration. När en verksamhet ligger i förvaltningsform 
delas kostnader för alla stödfunktioner med övriga kommunala verksam-
heter. När en verksamhet däremot bolagiseras är det färre verksamheter som 
delar på samma kostnader. Att kostnaderna för administration ökade efter 
bolagiseringen är något som uppmärksammades i Trollhättan. 

Något man bör göra när en verksamhet bolagiseras är, precis som när det 
gäller samverkanslösningar, se över hur kontakten med samhällsbyggnads-
kontor, planprocesser och miljö- och hälsa ska se ut efter det att verksam-
heten flyttar in i egna lokaler. När det geografiska avståndet ökar behövs 
det andra rutiner för att bland annat säkerställa att vattenfrågorna kommer 
med i ett tidigt skede av planprocessen. I de fall som studeras har det inte 
varit några större problem, men i alla tre fall har man också arbetat med att 
säkerställa att relationerna fungerar. 

3.2.3  Sammanfattning

I de tre fall som studerats har motiven bakom bolagiseringen till stor del 
uppfyllts. Kompetensförsörjningen har underlättats, investeringar kan 
genomföra snabbare och det är lättare att få dem finansierade samt vissa 
synergieffekter har uppnåtts. En intressant reflektion är att i alla tre fall 
poängteras att detta inte hade kunnat åstadkommas i förvaltningsformen. 

När det gäller motiven bakom valet av Multi-utility som organisations-
form för VA-verksamhet och de motiv som angavs bakom val av samverkan 
finns det många likheter. Intressant att notera är också att det finns likheter 
även avseende de effekter man upplevt av organisationsförändringen. 

Såväl kompetensförsörjning som genomförandet av investeringar tycks 
underlättas av såväl samverkan som Multi-utiltiy lösningen. I båda fallen 
uppstår även rationaliserings- och effektiviseringsvinster. Skillnaden är att 
när samverkanslösningen väljs uppstår möjligheter till effektiviseringar och 
rationaliseringen i själva driften, medan med en Multi-utility lösning upp-
står dessa effekter i samordningen av gemensamma stödfunktioner. 

Även om Multi-utility lösningen till stor del tycks förbättra möjlighe-
terna att hantera de behov många kommuner står inför när det gäller vat-
ten och avloppsverksamheten finns det tecken på att denna lösning inte är 
tillräcklig. I såväl Trollhättan som Borlänge lyfter man fram behovet av att 
även samverka med andra kommuner och då främst för att effektivisera 
driften och göra gemensamma investeringar i vatten eller avloppsverk. Det 
ena utesluter således inte det andra. Snarare kan de utgöra komplement till 
varandra. 

32



4 Avslutande reflektioner

I den här rapporten har fokus varit på organisationsförändringar inom VA-
sektorn i Sverige. Mer specifikt har rapporten koncentrerat sig på två olika 
strategier för att möta de utmaningar sektorn står inför: samverkan och 
Multi-utility. Utöver det har fokus varit på bolagiseringen och dess effekter 
då bolagsformen används som en form för samverkan kommuner emellan 
och för samverkan över verksamhetsgränser i Multi-utility bolag. I detta 
kapitel kommer en sammanfattning av resultaten att göras och de slutsatser 
som kan dras av studien att lyftas fram. 

4.1  Vad kan vi säga om motiven?

Intressant att notera är att även om de två strategierna har olika fokus är 
motiven bakom valet av dem likartade. Likaså finnas det många likheter 
mellan motiven som lyfts fram i tidigare studier och de motiv som redo-
visats i de fall som studerats till den här rapporten. En sammanfattning av 
motiven från de studerade fallen återfinns i tabell 4-1 nedan.
 
Tabell 4-1  Sammanfattning av i fallstudien redovisade motiv bakom val av 

strategi. 

Motiv samverkan Motiv Multi-utility

Effektivare resursutnyttjande 
och skalfördelar

Effektivare resursutnyttjande 
och synergieffekter

Kompetens Kompetens

Investeringsbehov Investeringsbehov 

Miljö- och klimathot

Kundservice 

Då som nu tycks de främsta motiven bakom valet att samverka vara kom-
petensförsörjning och ett effektivare resursutnyttjande samt möjligheten att 
utveckla en verksamhet. Kompetens och effektivare resursutnyttjande anges 
också som motiv bakom valet att samorganisera VA-verksamheten med 
övrig teknisk verksamhet i Multi-utility bolag. 

En viss skillnad kan märkas och det är att resursutnyttjande och kom-
petens är lika viktiga idag, medan resursutnyttjande lyftes fram som det 
främsta motivet i tidigare studier. Detta är framförallt tydligt i exemplen där 
samverkan valts som strategi. 

En annan intressant skillnad är att i de fall som studerats för den här rap-
porten samt i VA-Syd som också är en senare genomförd samverkan lyfts 
även klimat- och miljöhot fram som ett motiv bakom samverkan. Det var 
även ett motiv som nämndes i Borlänge och där såg man att samlokali-
seringen av verksamheter underlättade arbetet med att möta klimat- och 
miljöhot. Detta motiv fanns inte alls med i tidigare studier. Orsaken är 
antagligen den aktualitet dessa frågor fått på grund av de senaste årens kli-
matdebatt och allt mer extrema väder. 
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4.2  Vad har vi lärt oss om  
effekter och erfarenheter?

Motiven bakom val av strategi är således ganska likartade. Skillnaderna är 
däremot större avseende effekterna av vald strategi. En sammanfattning av 
studiens resultat visas i tabell 4-2 nedan. Vissa effekter och erfarenheter krä-
ver emellertid en mer utförlig diskussion och det gäller framförallt kompe-
tens och resursutnyttjande, vilket även var de främsta motiven bakom val av 
strategi. Dessa diskuteras därför separat under tabell 4-2. 

Tabell 4-2  Sammanfattning av studiens resultat när det gäller effekter av vald strategi. 

Dimensioner Effekter samverkan Effekter Multi-utility Tidigare studier

Ekonomisk 
styrning

VA-verksamheten i fokus, vilket skapar 
tydlighet. Orsak VA-verksamheten flyttar 
ut från förvaltningen och konkurrerar ej 
med övrig verksamhet. Fokus på behov av 
investeringar och underhåll. 

Tydligare styrning i bolagsformen. 
VA-verksamheten fungerar väl i bolags-
form. VA:s behov lyfts fram vilket ger 
fokus på investeringar och underhåll. 

Bolagsformen ger 
tydlighet och bättre 
styrning. 

Styrning av 
verksamheten

Tydligare och mer fokus på VA-verksamhe-
ten. Kortare beslutsvägar i bolagsformen. 
VA-verksamheten konkurrerar inte med 
övrig verksamhet. 

Tydligare styrning och kortare besluts-
vägar i bolagsformen. 

Kortare besluts-
vägar i bolags-
formen.

Politisk styrning I förbund och gemensam nämnd tydlig 
politisk styrning och mycket insyn. I bo-
lagsformen är styrelsen ansvarig för denna 
del. Politiker som fokuserar på VA-verk-
samheten och företräder VA-verksamheten 
upplevs som positivt oavsett om gemen-
sam nämnd eller bolag. 

I bolagsformen begränsad till styrel-
sen. affärsområdena är inte direkt 
underordnade politiken, utan vd är 
mellanledet. 

I bolagsformen finns 
det risk för minskad 
politisk insyn och 
styrning. 

Ansvarsutkrävande 
och kundservice

Under en övergångsperiod kan det vara 
otydligt för slutkund. Generellt bättre 
kundservice då en sådan funktion upprät-
tas. 

Under en övergångsperiod kan det 
vara otydligt för slutkund. Generellt 
bättre kundservice då en sådan funk-
tion upprättas samt en väg in för alla 
tekniska verksamheter. 

Ansvarsutkrävande 
kan påverkas nega-
tivt i bolagsformen. 

Kompetens Tydlig förbättring. Tydlig förbättring. Mer attraktiv 
arbetsgivare. 

4.2.1  Kompetensförsörjning

När det gäller såväl samverkan som Multi-utility lösningen leder det till för-
bättrade möjligheter vad det gäller kompetensförsörjning. Anledningen till 
detta tycks vara att en större organisation med fler karriärvägar upplevs som 
en mer attraktiv arbetsgivare. Ytterligare en faktor som har betydelse här 
tycks vara att en organisation skild från den kommunala förvaltningen får 
en egen identitet och ett eget varumärke, vilket är något som också bidrar 
till att organisationen blir en mer attraktiv arbetsgivare. Detta är även något 
som tidigare studier av såväl samverkan som bolagisering visar. 

Vad som också tycks ske när verksamheter slås samman som en följd av 
såväl samverkan som konstruktionen av ett Multi-utility bolag är att det 
sker ett visst kunskaps- och erfarenhetsbyte inom organisationen. I Multi-
utility lösningen sker detta över verksamhetsgränserna, medan det i samver-
kan sker mellan personer som arbetar med liknande frågor men som tidigare 
inte arbetat tillsammans. För att kunskapsutbyte ska ske över verksamhets-
områdena i en Multi-utility lösningen visar den här studien på att det kräver 
att kontakter sker mellan de olika affärsområdena och att arbetssätt införs 
som möjliggör sådana kontakter. 
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Utöver det pekar resultaten från den här studien på att samverkan kan 
leda till att personalen kan fördjupa sin kompetens inom ett område. Resul-
taten från den här studien är mer nyanserade vad det gäller kompetens-
utveckling och kunskapsöverföring inom den nya organisationen än vad 
tidigare studier har varit. 

4.2.2  Resursutnyttjande 

Om vi går över och tittar på effekterna på resursutnyttjande som var det 
andra motivet bakom valet av en ny strategi och organisationsform finns det 
tydliga skillnader mellan de två strategierna. Samverkan inom samma verk-
samhetsområde leder till stordriftsfördelar i såväl drift som stödfunktioner. 
Detta innebär att organisationen blir mindre sårbar och kan lättare hantera 
toppar och dalar i belastningen.

Likaså kan det på sikt ge upphov till ett effektivare resursutnyttjande och 
möjliggöra utveckling av verksamheten efterhand som de gamla kommun-
gränserna luckras upp. Det vill säga desto mer av arbetet i organisationen 
som integreras desto mer effektivt blir resursutnyttjandet. En uppluckring 
av kommungränserna möjliggör även gemensamma investeringar i anlägg-
ningar som i sin tur kan bidra till en utveckling av verksamheten som tidi-
gare inte var möjlig. 

Erfarenheterna från de studerade fallen pekar emellertid på att det tar tid 
att finna formerna för att arbeta över gränserna på alla nivåer i en organisa-
tion. Vad som först tycks samordnas är administration och stödfunktioner. 
Därefter går man vidare till driften. Detta kan vara en konsekvens av att det 
tar tid för personalen att vänja sig vid det nya sättet att arbeta och att denna 
process därför måste ta tid. 

När det gäller Multi-utility lösningen uppstår synergieffekterna fram-
förallt i de gemensamma funktionerna och är till stor del ett resultat av att 
verksamheterna har samma kund, vilket stämmer överrens med erfarenheter 
från tidigare studier. Det finns även indikationer på att ett effektivare resurs-
utnyttjande vad det gäller driften kan uppnås efterhand som funktioner 
som är gemensamma för de olika affärsområdena organiseras i en gemensam 
avdelning som arbetar mot alla affärsområden. Exempel på sådana lösningar 
är gemensam projektorganisation och gemensam beredskap. Det senare gör 
att organisationen blir mindre sårbar när belastningen ökar. För att uppnå 
detta tycks det emellertid krävas ett aktivt arbete från ledningens sida för att 
samorganisera dessa funktioner. Även detta stämmer överens med resultat 
från tidigare studier. Liknande erfarenheter har gjorts i de fall där samverkan 
sker inom två verksamheter som i fallen VIVAB och Sörmland vatten.

Intressant att notera är att det även kan medföra kostander att flytta ut 
VA-verksamheten från förvaltningen. Att skapa en ny organisation med 
egna stödfunktioner blir mer kostsamt än att samla allt inom en och samma 
kommun. Likaså blir det konsekvenser för de verksamheter som blir kvar 
i förvaltningsform. Även för dessa kan kostnaderna stiga då de får bära en 
större del av kostnaderna för de gemensamma funktionerna. Dessa konse-
kvenser bör beaktas när valet att skapa en ny organisation för VA-verksam-
heten görs. 
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Resultaten från studien indikerar att för att möta de behov och utma-
ningar VA-sektorn står inför är samverkan över kommungränserna den 
bästa lösningen. Det är i denna form som det tycks finnas flest möjligheter 
till ett effektivare resursutnyttjande. Likaså tycks denna form vara mest läm-
pad att hantera miljö- och klimathot då man börjar se på VA-verksamheten 
över kommungränserna och beakta en regions förutsättningar. Det tycks 
således vara genom samverkan som vi kan skapa VA-organisationer som är 
såväl ekonomiskt, som miljö och samhällsbyggnadsmässigt mer uthålliga. 

Ytterligare ett tecken på detta är att i flera av de fall av Multi-utility lös-
ning som studerats förekommer det även samverkan med grannkommuner 
och behoven av att utveckla samverkan för att möta framtida utmaningar 
lyfts fram i såväl Borlänge som Trollhättan. En kombination av de båda 
strategierna är således också möjlig. 

4.3  Lärdomar och studiens resultat

Det är tydligt från sammanställningen i de tidigare två avsnitten i detta 
kapitel att det finns skillnader avseende vilka effekter samverkan respektive 
en Multi-utility lösning har. Vad kapitel 3 och bilagorna till den här rap-
porten visar är emellertid att det även finns skillnader mellan olika samver-
kanslösningar och Multi-utility lösningar. 

När det gäller skillnaderna mellan olika samverkanslösningar tycks dessa 
ha sin förklaring dels i val av organisationsform (gemensam nämnd, för-
bund eller bolag), dels i hur själva lösningen genomförts. Det senare innebär 
att det finns skillnader mellan till exempel två fall där bolagsformen valts. 
Anledningen tycks som sagt vara att hur bolagsformen införts och hur för-
utsättningarna för styrning av verksamheten ser ut i det enskilda fallet. Till 
exempel skiljer sig relationen mellan politikerna och verksamheten åt mel-
lan NSVA, VIVAB och Sörmland vatten. Detta trots att alla tre är bolag. 
Inom VIVAB finns det även skillnader mellan kommunrena hur kontakten 
med bolaget ser ut. 

En annan intressant faktor som påverkar hur väl en lösning fungerar är 
hur huvudmannaskapet har hanterats (se jämförelsen mellan Roslagsvatten, 
NSVA och MittSverige vatten i kapitel 2) och hur väl man lyckats över-
brygga kommungränserna. Det senare är kanske det viktigaste eftersom det 
är här vinsterna med samverkan på längre sikt kan uppnås. Hur en organisa-
tionsform implementeras och används i det specifika fallet tycks således näs-
tan ha större betydelse än vilken organisationsform som väljs för samverkan. 

När det gäller skillnaderna mellan formerna tycks en viktig sådan vara 
möjligheten att växa. Detta är en fråga som har dykt upp i alla de studerade 
fallen inklusive i rapporterna från VA-Syd (Mattisson och Ramberg, 2011a 
och b) där man valt kommunalförbundet som form. Den centrala frågan är 
hur nya medlemmar ska införlivas i organisationen, utan att komplexiteten 
blir allt för stor och den politiska styrningen allt för tungrodd. När det 
gäller potential att växa har den gemensamma nämnden tydliga begräns-
ningar, medan bolagslösningarna tycks ha de bästa förutsättningarna att ha 
flera medlemskommuner. Däremot ska man komma ihåg att även bolags-
lösningen har sina begränsningar, vilket informationen från vd i de bolag 
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som studerats också indikerar. Med fler kommuner blir det per automatik 
fler politiska möten, fler ägare som ska ha information, fler budgetar som 
ska beslutas och tas fram etc. Hur en organisation hanterar att den växer blir 
således en viktig fråga. Det är emellertid inte en fråga som den här studien 
omfattar. 

När det gäller Multi-utlity formen tycks också hur-frågan, det vill säga 
hur bolagsformen används och hur bolaget styrs ha betydelse för effekterna 
och resultaten av att samorganisera olika tekniska verksamheter. Förmå-
gan att överbrygga de olika affärsområdena och genom aktiv styrning hitta 
synergieffekter och beröringspunkter är en viktig faktor som har betydelse 
för vilka effekterna blir. När det gäller den politiska styrningen och möjlig-
heten till ansvarsutkrävande är det också något som skiljer sig åt från fall 
till fall. Den politiska styrningen och insynen i verksamheten behöver inte 
påverkas negativt av att bolagsformen väljs, vilket tidigare studier av formen 
indikerar. 

Hur ägarna styr bolaget och hur relationen mellan bolaget och de folk-
valda politikerna i styrelsen och kontakten med kommunen ser ut kan 
påverkas i det enskilda fallet. I de fallstudier som återfinns i bilagorna till 
rapporten visar att det inom ramen för bolagsformen finns olika sätt att 
organisera det politiska styret på. Vad som till exempel lyfts fram som bety-
delsefullt i flera fall är vilken förankring styrelseledamöterna har i hemkom-
munerna. 

Avslutningsvis är det på sin plats att poängtera att alla organisationsfor-
mer har för- respektive nackdelar. Detta framkommer bland annat i den 
beskrivning av olika organisationsformer som görs i den här rapportens 
andra kapitel. Det viktiga är att välja den form som bäst motsvarar de behov 
man upplever att verksamheten har. Likaså är det minst lika viktigt hur man 
implementerar en form och vilka förutsättningar man genom styrningen av 
verksamheten (såväl politisk som verksamhetsstyrning) som vilken organi-
sationsform man väljer. 
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Bilaga 2
Vatten och Miljö i Väst AB (VIVAB)

Fakta VIVAB

Medlemskommuner Varberg och Falkenberg

Medlemskommunernas folkmängd Varberg 59 186, Falkenberg, 41 423

Antal anställda 145

Omsättning 250 miljoner kronor/år

Dricksvatten produktion 24 miljoner liter per dygn

Renat spillvatten 43 miljoner liter per dygn

VA-ledningar 300 mil

Bakgrund och motiv till val av organisationsform
VIVAB ansvarar sedan 2009 för driften av VA- och avfallsverksamheterna 
i Varberg och Falkenberg. Samarbetet kommunerna emellan är emellertid 
äldre en så. 2004 ingick FAVRAB och gatunämnden i Varberg ett avtal om 
samarbete inom VA- och avfallsverksamheterna. Syftet med samarbetet var 
framförallt att utbyta erfarenheter. Under en tid hade verksamheterna även 
samma VA-chef, vilket bidrog till att knyta dem närmre varandra. Detta 
var själva upprinnelsen till den samverkan som finns kommunerna emellan 
idag. 

Diskussionerna om fördjupad samverkan inleddes 2007. Motiven bakom 
samverkan var att man såg att det var svårt att klara rekrytering av rätt 
kompetenser och kommande stora pensionsavgångar samtidigt som kraven 
ökade på grund av klimatfrågan, teknisk utveckling och ökade förvänt-
ningar från kunderna. Samverkan skulle kunna underlätta för kommunerna 
att hantera dessa frågor. Dessa motiv var gemensamma för både Varberg och 
Falkenberg.

Att man valde att lägga VA- och renhållningsverksamheterna i samma 
bolag var för att de i stort sett har samma kunder. Detta gör att de har en 
kunskap om hushållen och man ansåg därför att det fanns samordningsvin-
ster att uppnå genom att samordna administration, kundtjänst och faktu-
rering. Vidare ansåg man att verksamheterna även rent tekniskt hade berö-
ringspunkter. 

Att Varberg och Falkenberg valde att samverka med varandra hade fram-
förallt sin grund i att förutsättningarna var likartade i båda kommunerna 
såväl när det gällde verksamhetens art som de geografiska förutsättningarna. 
Kommunerna är ungefär lika stora med 40 000 invånare i Falkenberg och 
60 000 invånare i Varberg. Utöver det är båda kommuner kustkommuner 
med stor tillväxt. Att förutsättningarna för de samverkande kommunerna är 
likartade är något som vd för VIVAB framhåller som viktigt för att samver-
kan ska fungera. 

Organisationsform
När beslutet fattades att bilda en gemensam organisation för drift av VA- 
och renhållningsverksamheterna föll valet på aktiebolagsformen. Till stor 
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del berodde det på att denna form redan användes i Falkenberg där avfall- 
och VA-verksamheterna drevs i det kommunalt ägda bolaget Falkenbergs 
Vatten och Renhållnings AB (FAVRAB).

Beslut fattades därför att bilda ett gemensamt aktiebolag, VIVAB, som 
gavs ansvar för driften av verksamheterna. VIVAB är ett renodlat driftsbolag 
och äger inga anläggningar, utan anläggningarna ägs av FAVRAB respektive 
Varberg Vatten AB (VAVAB). FAVRAB och VAVAB äger i sin tur tillsam-
mans VIVAB. VIVAB styrs av en styrelse som består av fyra politiskt tillsatta 
ledamöter från Varberg och fyra politiskt tillsatta ledamöter från Falken-
berg. Ordförande i styrelsen är från Varberg och huvudkontoret för VIVAB 
ligger i Falkenberg. 

All personal är anställd av VIVAB och det finns ingen personal i FAV-
RAB och VAVAB, utan de är renodlade driftsbolag. När VIVAB bildades 
tog bolaget över personalen från Varberg respektive Falkenberg. Då per-
sonalen från Falkenberg kom från bolag och personalen från Varberg från 
förvaltningsformen var det till en början olika kulturer i bolaget. Detta har 
man arbetat med att överbrygga. 

FAVRAB och VAVAB leds av var sin politiskt tillsatt styrelse som fattar 
beslut om verksamheternas inriktning för respektive kommuns VA-kollektiv 
och avfallskunder. I VAVAB sitter politiker från kommunstyrelsen i styrel-
sen, medan i FAVRABS styrelse är det till största delen samma politiker som 
Falkenbergs kommunfullmäktige utsett till VIVAB:s styrelse. Enligt vd för 
VIVAB innebär det att man får arbeta på lika olika sätt gentemot de båda 
kommunerna för att förankra beslut och kommunicera om verksamheten.

När beslut fattas i styrelsen för VIVAB vet vd att det även är förankrat i 
styrelsen för FAVRAB, däremot vet hon inte om det också är förankrat bakåt 
i den politiska ledningen i Falkenberg. När det gäller Varberg är situationen 
den omvända. Där är det inte säkert att ett beslut som fattas i VIVAB:s sty-
relse också är förankrat i VAVAB:s styrelse. Däremot vet vd att när VAVAB:s 
styrelse fattat ett beslut kommer inte detta att motarbetas av kommunled-
ningen eftersom kommunstyrelsens arbetsutskott utgör VAVAB:s styrelse.

Huvudmannaskapet ligger inte hos VIVAB, utan det ligger kvar hos 
kommunerna. För Falkenberg beslutas taxan av FAVRAB och för Varberg 
beslutas taxan av kommunfullmäktige. När det gäller beslut om taxekon-
struktionen tas detta av fullmäktige i båda kommunerna. 

Beslut som gäller taxa och investeringar tas först av VIVAB:s styrelse. 
Därefter föredras ärendet i VAVAB och FAVRAB:s styrelse och sedan i kon-
cernstyrelsen och därefter slutligen för fullmäktige i Varberg. Det är således 
många steg i beslutsfattandet. Trots detta upplever inte vd att VIVAB inte 
får gehör för de behov de påkallar. 

Ekonomisk styrning och styrning av verksamheten
Utgångspunkten för att skilja de båda VA-kollektiven åt är att anläggning-
arna ägs av två anläggningsbolag. Utöver det sker en separat redovisning av 
ekonomin i VIVAB för respektive VA-kollektiv och för avfall i respektive 
kommun. Här liknar avfall- och VA verksamheterna varandra då de båda är 
monopol som ska bära sina egna kostnader.

Alla intäkter går till respektive anläggningsbolag och där läggs också mer-
parten av kostnaderna. Därefter fördelar de gemensamma kostnader enligt 
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fördelningsnycklar som grundar sig på framtagna nyckeltal. Fördelningen 
med hjälp av nyckeltal sker per kommun och per verksamhet. 

Ambitionsnivån är liknande i båda kommunerna. Däremot har de olika 
förutsättningar, vilket i sin tur påverkar vilken möjlighet respektive kom-
mun har när det gäller att bestämma vilken nivå taxan ska ligga på. Nivån 
på taxan påverkar i sin tur omfattningen på bolagets verksamhet. 

Politisk styrning och ansvarsutkrävande 
Relationen mellan bolaget och ägarna är något som har utvecklats under de 
år som bolaget har funnits. Däremot kan det ibland enligt vd fortfarande 
vara svårt att definiera vem som är den egentliga ägaren då kommunerna 
ibland vill utöva en direkt styrning över VIVAB utan att gå via FAVRAB 
och VAVAB. Vad som också är otydligt är vilken roll VIVAB faktiskt har. 
Ibland hanteras de som en utförare, men det finns ingen beställare på kom-
munerna och VIVAB har även strategiska uppgifter. Rollfördelningen mel-
lan bolag och ägare är såldes något som behöver förtydligas ytterligare. 

Från ägarhåll skrivs såväl ägardirektiv som en uppdragsplan och i dessa 
dokument utrycks den politiska viljan och syftet med bolaget på ett sätt som 
vd upplever som tydligt. Ägardirektiven gås även igenom och ses över en 
gång per år. En del ändringar har gjorts sedan verksamheten startade 2009. 

Styrelsen i anläggningsbolagen får regelbundet information om verksam-
hetens och ekonomins utveckling. Utöver detta har VIVAB informations-
träffar med politiker från kommunerna. Detta är emellertid ett område som 
vd för VIVAB anser att de behöver utveckla mer.

Effekter av val av organisationsform för VA-verksamheten 
Som en större organisation har VIVAB mer kompetens och mer resurser att 
se över anläggningarna och gå igenom behov av investeringar och underhåll 
än vad respektive kommun hade möjlighet att göra. Samverkan har även 
inneburit att VIVAB som större aktör har en bättre förhandlingsposition 
gentemot konsulter och andra leverantörer än vad de enskilda kommunerna 
hade. Ambitionsnivån har ökat i båda kommunerna och man gör mer nu 
inom ramen för VA-verksamheten än vad man gjorde innan samverkan 
inleddes. Samverkan har däremot inte lett till några besparingar, vilket till 
viss del förväntades av kommunerna. 

När VA-verksamheten flyttas över till ett bolag blir den ekonomiska styr-
ningen tydligare och verksamheterna får en annan roll i kommunerna och 
jämförs inte längre med övriga förvaltningar. Likaså upplever vd att verk-
samheten har blivit mer synliggjord sedan VIVAB bildades. Detta passar för 
verksamheter som vatten och avlopp och avfall. 

Övriga effekter av val av organisationsform
För personalens del har det i många fall blivit bättre i det nya bolaget. Löne-
utvecklingen är bättre och likaså upplever man att kompetens kan utnyttjas 
bättre och att personalen blir mer synliggjord. Att arbeta i ett större geo-
grafiskt område kan utifrån rekryteringssynpunkt vara positivt. Det inne-
bär att specialistfunktioner kan delas mellan kommuner, vilket underlättar 
rekrytering. Det kan även innebära att VIVAB upplevs som en mer attraktiv 
arbetsgivare då det finns större möjligheter att utvecklas inom företaget. För 
en del av personalen som gick över till den nya organisationen har det emel-
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lertid upplevts som negativt då de behöver förflytta sig mellan olika verk på 
att annat sätt än tidigare, vilket i sin tur kräver transporter. 

Möjligheten till att rekrytera personer med rätt kompetens har blivit lätt-
are än tidigare och specialistkompetens kan rekryteras och användas i båda 
kommunerna. Likaså upplevs organisationen vara bättre rustad nu än tidi-
gare för att hantera expansionen i kommunerna och den exploatering av nya 
områden som sker i såväl Varberg som Falkenberg. 

Personalens arbetsuppgifter har också förändrats. Tidigare hade man per-
soner som arbetade med olika verksamhetsområden samtidigt. Det behöver 
man inte ha längre, utan nu kan man ha en ansvarig för respektive område. 
Detta innebär att kompetensen inom de olika områdena fördjupas och att 
det på ett annat sätt än tidigare finns utrymme till att hitta utvecklingspo-
tential inom olika verksamhetsområden och att arbeta mer strategiskt. Att 
arbeta i två kommuner har även inneburit möjlighet till kunskapsöverföring 
kommunerna emellan, vilket också varit positivt för verksamheten. 

Som ett större bolag med kompetens inom sitt område upplever man 
även att VIVAB är mer rustad att förhandla med kommunerna än vad de 
hade tidigare och får mer gehör för sina frågor. Styrelsen för VIVAB är dedi-
cerad till frågor som rör VIVAB:s verksamhet, vilket gör att det blir mer 
fokus på verksamheternas behov än vad det blir i en nämnd. Det är mer 
tyngd bakom den information de lägger fram nu än vad det var tidigare när 
de var en del av en förvaltning eller ett eget kommunalt bolag. 

Det är inte bara inom kommunen de har större möjlighet att påverka, 
utan även inom forskning och utveckling och VIVAB har inlett ett samar-
bete med högskolor. Detta samarbete är dels ett sätt att vara med i utveck-
lingen, dels ett sätt att aktivt arbeta gentemot arbetsmarknaden.

Det finns möjligheter att inom såväl avfall- som VA-verksamheten att 
samordna personal. Genom att arbeta kommunöverskridande kan perso-
nal från olika områden täcka upp varandra. Efterhand som verksamheten i 
bolaget utvecklas har de fler och fler verksamheter som arbetar gränsöver-
skridande. De har till exempel en spolbil som har båda kommunerna som 
arbetsområde och personalen på avfallsstationerna täcker upp för varandra. 
Det finns emellertid mer att göra på detta område. Det finns således möj-
ligheter att på längre sikt rationalisera verksamheten och kanske också göra 
besparingar. 

Efterhand som verksamheten i bolaget har utvecklats har man upptäckt 
att det finns flera beröringspunkter mellan avfall- och VA-verksamheten, 
bland annat när det gäller frågor om slam och biogas. Enligt vd för VIVAB 
finns det mycket som kan utvecklas i samarbete över verksamhetsgränserna. 
Utöver verksamhetsmässiga beröringspunkter samordnar kundtjänst, faktu-
rering och andra administrativa funktioner för verksamheterna. Detta pas-
sar bra då verksamheterna i stort sett har samma kunder.

Lärdomar och framtida utmaningar
För att få ut full effekt av samverkan kommuner emellan måste man till-
låta att kommungränserna suddas ut. När framtida planer för verksamheten 
görs är det därför viktigt att man lyfter blicken och ser till hela det geogra-
fiska området. På det viset kan man hitta samordningsvinster genom att 
planera för bland annat gemensamma anläggningar och ledningar. 
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När två organisationer slås ihop är det viktigt att tid läggs på att förbereda 
personalen och överbygga eventuella kulturskillnader. För att samverkan ska 
fungera krävs det att personalen känner att de arbetar för samma bolag och 
inte för den kommun de tidigare var anställd i. Det är en övergångsperiod 
innan personalen har vant sig vid den nya organisationen, nya kollegor och 
nya arbetsformer. 

När en gemensam organisation bildas är det viktig att se över relationen 
till verksamheter i kommunerna som berör bolaget. Därför har VIVAB ini-
tierat bildandet av arbetsgrupper med kommunerna inom vilka de gemen-
samt arbetar fram VA-planer samt har möten med miljö och hälsa i de båda 
kommunerna. Genom att samla representanter från båda kommunerna 
finns det möjlighet att arbeta fram liknande rutiner, vilket i sin tur skapar 
en enhetlighet för bolaget. Att sitta i gemensamma arbetsgrupper innebär 
också möjlighet till att skapa förståelse för varandras verksamhet. 
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Bilaga 3
Sörmland Vatten och Avfall AB

Fakta Sörmland Vatten och Avfall AB

Medlemskommuner Flen, Katrineholm, Vingåker

Medlemskommunernas folkmängd
Flen 16 019, Katrineholm 32 549, 
Vingåker 8 775

Antal anställda 55

Omsättning 150 miljoner kronor

Dricksvattenproduktion 6 miljoner m3 dricksvatten per år

Renat spillvatten 8 miljoner m3 avloppsvatten renas per år

VA-ledningar och verk
1 103 kilometer ledning, 12 vattenverk 
och 10 reningsverk

Bakgrund och motiv till val av organisationsform
Sörmland vatten är ett bolag som ansvarar för drift av vatten och avlopp 
samt renhållningsverksamheten för Flen, Katrineholm och Vingåkers kom-
muner. Bolaget startade upp sin verksamhet under 2008 och var i full drift 
1 januari 2009. Valet föll på bolagsformen eftersom den upplevdes vara 
enklare än kommunalförbundet. 

Samverkan kommunerna emellan inleddes redan 2003 då de utarbetade 
en gemensam VA-plan för driften av verksamheten. Samverkan fördjupades 
sedan 2004 då kommunerna tecknade avtal om samverkan inom adminis-
tration. Efter detta inleddes diskussioner om att bilda en gemensam organi-
sation och en utredning gjordes. 2007 var denna utredning klar och beslut 
fattades att bilda bolaget. Motiven bakom bildandet var att kommunerna 
kände att de hade svårt att var och en för sig klara av ökade ekonomiska krav 
samt det framtida behovet av kompetensförsörjning. Genom att samverka 
kunde dessa gemensamma utmaningar lättare mötas och servicen till kun-
derna förbättras. 

Organisationsform
Sörmland vatten är ett driftsbolag som ägs av Flen, Katrineholm och Ving-
åker gemensamt. Respektive kommun har ett ägarbolag och det är genom 
dessa tre ägarbolag som kommunerna äger Sörmland Vatten och det är i 
dessa bolag som huvudmannaskapet för VA-verksamheten ligger. När det 
gäller huvudmannaskapet för renhållningsverksamheten har man valt att 
låta detta ligga kvar i respektive kommun. De tre kommunerna äger lika 
stora andelar i driftsbolaget.

Beslut om taxa, ABVA och verksamhetsområde fattas i respektive kommuns 
fullmäktige, men initieras av ägarbolagens styrelser. Detta innebär att det är 
skillnader ägarkommunerna emellan avseende såväl taxa som investeringsbud-
get och det påverkar också vad bolaget kan göra i respektive kommun. 

Ägarbolagens styrelse fattar beslut om resultat- och investeringsbudget 
för följande år samt prognoser för de nästkommande åren. Större investe-
ringar kräver fullmäktiges godkännande. Ägarbolagens styrelser har således 
befogenhet att fatta beslut om resultat- och investeringsbudget, men har 

48



inte mandat att sätta den taxan som krävs för att kunna genomföra det de 
beslutat. 

Ägarbolagen har ingen personal, utan all personal är anställd av driftsbo-
laget. När bolaget bildades valde större delen av personalen från kommu-
nerna att gå över till bolaget. 

Ekonomisk styrning och styrning av verksamheten
Inkommande kostnads- och investeringsfakturor för hela verksamheten 
går till driftsbolaget som sedan i sin tur fakturerar ägarbolagen månadsvis. 
Denna lösning har valts för att det inte ska vara förvirrande för leveran-
törerna vart fakturorna ska skickas. Lösningen kräver emellertid att det 
inom driftsbolaget finns ett redovisningssystem som kan hantera redovis-
ningen av fakturorna så att de fördelas rätt på respektive kommun samt den 
verksamhet fakturan berör. 

För att hantera övriga kostnader rapporterar personalen tid samt skriver 
upp materialförbrukningen på respektive kollektiv. De gemensamma kost-
naderna fördelas efter en schablon. Detta gäller bland annat administratio-
nen, kundtjänst och gemensam materiel. Schablonen har utvecklats över tid 
och har justerats efterhand som de har kunnat se hur de olika kommunerna 
belastar respektive verksamhet. 

När det gäller intäktssidan skickar de ut fakturor till kunderna med res-
pektive ägarbolag som avsändare. Här sker således ingen samfakturering 
från driftsbolagets sida. 

Budgetarbetet för respektive verksamhet görs av verksamhetschefen base-
rat på historik från rapporteringar tidigare år. När budgeten för respektive 
verksamhet är lagd gör ekonomichefen en sammanställning och ser över 
om det finns behov av att höja taxan för kommande år. En sådan fråga lyfts 
sedan först i styrelserna och sedan i fullmäktige i respektive kommun. 

 Politisk styrning och ansvarsutkrävande 
Kommunerna utarbetar gemensamma aktieägaravtal och samverkansdirek-
tiv. Ytterst är det dessa som styr inriktningen för bolagets verksamhet. Vad 
som också sätter ramarna för verksamheten är besluten som fattas i respek-
tive kommuns fullmäktige avseende nivån på taxan och investeringar. Inom 
ramen för den investeringsbudget som kommunfullmäktige beslutar om är 
det sedan upp till styrelsen för bolaget att fatta beslut om vilka investeringar 
som ska göras. 

Ägarbolagen har var sin styrelse som består av politiker från respektive 
kommun. Styrelsen för driftsbolaget utgörs av representanter från de tre 
kommunernas ägarbolag. Det är olika frågor som lyfts i olika styrelse då 
de har olika funktioner. Styrelsen för driftsbolaget har fokus på strategi för 
verksamheten, medan ägarbolagens styrelser är mer fokuserade på att säker-
ställa ägarens intressen. Totalt sett är det 16 styrelsemöten per år (fyra i 
respektive styrelse).

Utöver styrelsemöten anordnar vd ägarträffar där styrelseordförande i 
ägarbolagen samt vd träffar den politiska ledningen, ekonomichef samt 
kommunchef i respektive kommun. Detta är ett komplement till övriga 
möten för att säkerställa att ägarna är informerade om vad som sker i 
bolaget. 
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Effekter av val av organisationsform för VA-verksamheten 
Fördelen med bolagsformen är att bolaget har en annan möjlighet att för-
handla med kommunen och få gehör för sina behov. VA-frågorna får där-
med mer uppmärksamhet i kommunerna än tidigare. Bolaget har dessutom 
en styrelse som är intresserad av och insatt i verksamheten som kan repre-
sentera bolagets intresse i respektive kommun. Att ha en styrelse som stödjer 
vd i de frågor där politiska beslut behövs är något som vd för Sörmland Vat-
ten upplever som positivt och som ytterligare en fördel med bolagsformen. 

Kontrollen över ekonomin har blivit bättre sedan VA-verksamheten flyt-
tades över till ett bolag. Detta har i sin tur inneburit att den ekonomiska 
översikten och styrningen har blivit bättre, vilket är något som uppskattas 
av ägarna.

Möjligheten till att genomföra investeringar har också förbättrats. När 
VA-verksamheten är en del av en hel kommun finns det en tendens till att 
inte se till VA-verksamhetens specifika förutsättningar eller det faktum att 
det utgör ett eget kollektiv. I och med att VA-verksamheten har blivit en 
egen verksamhet tydliggörs behoven och det ökar pressen på ägarna då det 
blir tydligare vad som måste genomföras för att leva upp till de krav som 
finns angivna i lagstiftningen. Ambitionsnivån har således ökat. 

Som en konsekvens av samverkan har kompetensen förbättrats för verk-
samheten. Det har dels blivit lättare att rekrytera ny personal, dels har möj-
ligheten att utveckla personalen förbättrats. Även tillgången på kompetens 
har förbättrats. I små kommuner arbetar personalen med flera olika frågor 
samtidigt. Sedan verksamheterna slogs ihop är det mer personal som arbetar 
på VA-sidan, vilket gjort att anställda kan specialisera sig på ett område. Det 
har även inneburit att de har fått kollegor som de kan bolla idéer och tankar 
med. Det senare leder till ökade möjligheter för erfarenhets- och kunskaps-
utbyte. I och med att kompetensen ökat i organisationen har även förmågan 
att upptäcka brister och problem förbättrats. Detta gör att de åtgärdar mer 
problem än vad de gjorde ute i kommunerna. 

Likaså har de en annan möjlighet som en större organisation att utnyttja 
personalen. Sörmland Vatten har anställda upp till den nivån att de klarar 
av en ”normal” belastning. För eventuella toppar hyr din extern personal. 
När det gäller att anlita extern personal har situationen också förbättrats i 
och med att den gemensamma organisationen är en större upphandlare än 
vad respektive enskild kommun var. Detta gäller även i samband med upp-
handlingar av andra tjänster och produkter. 

Att det är flera som arbetar med verksamheten innebär även att den 
gemensamma organisationen blir mindre sårbar än vad den enskilda kom-
munen var. Den gemensamma organisationen har andra resurser att sätta 
in i samband med eventuella akuta problem, sjukdom eller någon annan 
händelse som ställer stora krav på verksamheten. De arbetar även med att 
införa ett system där personalen ska arbeta över kommungränserna för att 
kunna utnyttja resurserna bättre. Detta är emellertid en process som tar tid. 

Genom att samordna kommunernas verksamhet i ett gemensamt bolag 
har de även möjliggjort för gemensamma investeringar. Ett sådant exem-
pel är byggandet av en ny vattentäkt i Katrineholm som Flen kommer att 
ansluta sig till. Att samordna anläggningar rationaliserar även driften då 
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det på sikt kan bli färre anläggningar för personalen att sköta. Att vara i ett 
gemensamt bolag innebär även att det finns möjligheter att köpa in gemen-
sam material och utrustning. 

Sedan VA-verksamheterna flyttade över till det gemensamma bolaget har 
även funktioner som dokumentation och tillstånd blivit bättre. Alla dessa 
bitar har setts över och styrningen av verksamheten är överlag bättre nu än 
tidigare. 

Övriga effekter av val av organisationsform
Beslutsvägarna blir snabbare i ett bolag. Däremot finns det en tendens att 
den administrativa bördan ökar i en gemensam organisation. Det är flera 
styrelsemöten som ska genomföras och flera ägare som ska ha information. 
Inom Sörmland Vatten har man därför strävat efter att ta fram gemen-
samma grunddokument och sedan arbeta utifrån dessa när de gör rapporter 
och tar fram handlingar till kommunerna. Syftet med detta är att begränsa 
det administrativa arbetet. Den administrativa belastningen är något som 
bör ses över om bolaget ska expandera. 

Att lägga VA-verksamheten och avfalls verksamheten i samma organisa-
tion har vissa fördelar. Framförallt handlar det om möjligheten att sam-
ordna kompetens kring miljöfrågor, vilket är något som berör båda verk-
samheterna. Likaså finns det synergieffekter att uppnå inom kundtjänst då 
verksamheterna i stort sett har samma kunder, vilket innebär att kundtjänst 
funktionen kan samordnas för de båda verksamheterna. Det finns även ett 
mått av kunskapsöverföring mellan verksamheterna som kan leda till att 
ineffektiva arbetssätt byts ut mot mer effektiva sådana. 

En funktion som har blivit bättre sedan bolaget bildades är kundtjänsten 
och kontakten gentemot kunderna. Bolaget har en egen kundtjänst och 
personalen där har kompetens att svara på frågor som gäller både VA-verk-
samheten och avfall och vet även vem de ska koppla vidare till. Det har 
även blivit bättre på att, framförallt när det gäller VA-verksamheten, att 
informera i samband med att problem uppstår samt på krishantering. Det 
tog emellertid ett tag innan kunderna lärde sig att de skulle vända sig till 
Sörmland Vatten med sina frågor och inte till kommunerna, men detta var 
endast under en övergångsperiod. 

Det har även uppstått vinster i och med att faktureringen har samord-
nats för alla kommuner. I kommunerna samfakturerades VA-verksamheten 
och renhållning redan innan bolaget bildades och alla kommuner använde 
samma system. Detta har gjort att det har varit lätt att flytta över denna 
funktion till bolaget.

Lärdomar och framtida utmaningar
Att flytta över en verksamhet från en kommun till ett bolag är inte smärtfritt. 
Det är flera olika saker som måste ses över. Några exempel är gemensamma 
tillgångar och material och hur detta ska fördelas ekonomiskt, hur fortsatt 
samverkan mellan verksamheten och kommunen ska se ut när det gäller 
planprocesser, att samordna hur dokument och olika administrativa system 
används. När det gäller en del av de här frågorna ligger intresset främst hos 
den gemensamma organisationen som därför får vara den som driver på 
utvecklingen i många fall. Det tar ett tag innan formerna för hur samarbetet 
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ska ske, dels i bolaget, dels mellan bolaget och ägarkommunerna. Likaså 
får man vara beredd på att de verksamheter som blir kvar i kommunal regi 
riskerar att drabbas negativt av att de förlorar en del av sina resurser. 

Tre kommuner har inte alltid samma politiska syn, detta kan ibland vara 
ett problem när frågor ska förankras och beslut fattas. Vad som också kan 
skapa problem är om kommunerna vill införa olika rutiner och system. Om 
varje kommun vill ha sin individuella lösning blir det komplext för den 
gemensamma organisationen att hantera. Det är därför viktigt med en sam-
syn även på detta område. 

En annan lärdom som kan dras är att en förändring inte alltid upplevs 
som positiv bland personalen. Till viss del handlar det om en övergångs-
period, men om det inte hanteras rätt kan det riskera att skada samarbetet. 
Det är viktigt att tänka på hur personalfrågorna ska hanteras i samband med 
att verksamheter flyttar över till en gemensam organisation. Det tar även tid 
att få personalen att inse att de arbetar för ett gemensamt bolag och inte för 
en enskild kommun. 

Ytterligare en punkt som det är viktigt att tänka på är att besiktiga anlägg-
ningar och se över vilken dokumentation det finns om verksamheten i res-
pektive kommun. Det är viktigt att veta i vilket skick anläggningarna är i 
när de tas över av en gemensam organisation eftersom det har betydelse för 
vad organisationen behöver genomföra för åtgärder samt vad ägarna kan 
förvänta sig för resultat de närmsta åren. Det har även betydelse för hur 
kostnaderna ska fördelas. 

Vad som också är viktigt är att inte låsa sig vid en lösning för all framtid. 
Det kan vara på det viset att denna modell som är bra idag, inte är lika bra 
om fem eller tio år när situationen förändrats ytterligare. Det finns därför 
behov av att kontinuerligt se över verksamheten och låta organisationen 
utvecklas över tid. 
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Bilaga 4
Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp (NSVA)

Fakta NSVA

Medlemskommuner Båstad, Helsingborg, Landskrona, 
Svalöv, Åstorp, Bjuv

Medlemskommunernas folkmängd Båstad 14 263, Helsingborg 132 011, 
Landskrona 42 560, Svalöv 13 275, 
Åstorp 14 806, Bjuv 14 866

Antal abonnenter (invånare och företag) Ca 230 000

Antal anställda Ca 140

VA-ledningar, verk och pumpstationer 480 mil ledning, 11 avloppsrenings-
verk, 21 vattenverk och 268 pump-
stationer

Bakgrund och motiv till val av organisationsform
Innan NSVA bildades bedrevs VA-verksamheten i de samgående kommu-
nerna i förvaltningsform. Bakgrunden till att kommunerna i nordvästra 
Skåne valde att bilda ett gemensamt driftsbolag var främst det ökade beho-
vet av kompetens. Det var framförallt de mindre kommunerna som upp-
levde problem med att rekrytera personal. Ytterligare en anledning var att 
man, framförallt i de mindre kommunerna, upplevde ett behov av att kunna 
optimera driften av verksamheten. Ett annat skäl var att när VA-verksamhe-
ten var organiserad som en del av teknisk förvaltning upplevde politikerna 
i flera kommuner att de inte hade den kontroll över verksamheten som 
behövdes. En stor del av kunskapen kring verksamheten fanns i huvudet på 
enskilda medarbetare och flera av dessa skulle snart gå i pension. Det fanns 
därför även ett behov av att systematisera kunskapen. 

Det fanns sedan tidigare en utredning om samverkan som baserades 
på att skapa en gemensam organisation där alla delar skulle tas med i den 
gemensamma organisationen, även infrastrukturen. När diskussionerna 
startade visade det sig emellertid att det som framförallt eftersträvades var 
kompetens och ökad effektivitet i verksamheterna och från politiskt håll 
insåg man att för det räckte det att slå samman de operativa verksamheterna. 
Detta var skälet till valet att starta ett gemensamt driftsbolag. 

När NSVA bildades lades allt ansvar för VA-frågorna över i den nya orga-
nisationen och personalen fick erbjudande om att följa med (vilket i stort 
sett alla gjorde). Detta innebar att VA-kompetensen flyttades till bolaget. 

Organisationsform
NSVA är ett kommunalägt aktiebolag. Bolaget ägs av Båstad, Helsingborg, 
Landskrona, Svalöv, Åstorp och Bjuv. Bjuv kom in först 2010, medan de 
övriga fem kommunerna ingick i bolaget från det att det bildades 2009.

Alla kommuner äger lika stor del av bolaget och har lika mycket infly-
tande i styrelsen. Att alla kommuner skulle ha samma ägarandel ansågs som 
viktigt när bolaget bildades då man ville säkerställa att de mindre kommu-
nerna inte skulle känna sig förfördelade i samarbetet. 
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NSVA ägs av kommunerna och sköter VA-frågorna åt ägarkommunerna. 
Huvudmannaskapet ligger kvar hos respektive kommun. Alla kostnader 
och intäkter särredovisas för att särskilja de sex VA-kollektiven. Att huvud-
mannaskapet ligger kvar hos kommunerna innebär att det är kommunfull-
mäktige i respektive kommun som fattar beslut om taxan, investeringar, 
ABVA och verksamhetsområde samt en del andra centrala frågor som rör 
VA-kollektivet. 

NSVA har i det dagliga arbetet en rad olika kontakter med ägarkom-
munerna. Kontakterna handlar bland annat om planärenden, projekt och 
exploatering. Vidare har NSVA kontakt med kommunernas miljökontor 
och kommunstyrelse. Detta innebär att det regelbundet sker en dialog mel-
lan NSVA och olika medarbetare i ägarkommunerna. 

Utöver det har varje kommun en beställarfunktion. Beställaren är den 
som formellt ska hjälpa NSVA med ärenden i de kommunala beslutsproces-
serna och också den som ska återkoppla när det sker förändringar i kom-
munen som påverkar NSVA och planeringen av det arbete NSVA utför. 
Kontakten med beställaren sker minst en gång per månad via kundansvarig 
på NSVA, men även via andra kontakter. 

Utöver beställarrollen har kommunen i den här organisationsmodellen 
som ägare till NSVA en ägarroll. Detta innebär att kommunerna utser leda-
möter till styrelsen. Styrelsen ansvarar i sin tur för bolagets effektivitet och 
de strategiska frågor som hör till det. Ansvaret för kontakten med slutkun-
derna ligger på bolaget och all kundtjänst ligger således hos bolaget. 

Bolagets konstruktion innebär att det är lätt att ta in nya delägare, vilket 
också gjordes 2010 när Bjuv gick med i bolaget. Likaså är det relativt enkelt 
för en kommun att träda ur samarbetet. Hur in- och utträde kan ske finns 
reglerat i ägardirektiven. 

Ekonomisk styrning och styrning av verksamheten
Huvudmannaskapet för VA-verksamheten ligger kvar hos kommunerna. 
Detta innebär att bland annat beslut om taxan sker i respektive kommuns 
fullmäktige. Inför beslut om taxan utarbetar NSVA underlag där de specifi-
cerar vilken typ av aktiviteter som kommer att utföras under kommande år 
samt vilka behov det finns av underhåll och investeringar. Detta underlag 
ligger sedan till grund för fullmäktiges beslut. Det är beställaren i respek-
tive kommun som har som uppgift att med stöd från NSVA förankra detta 
underlag i kommunen. Relationen till beställaren blir därför central. Det 
beslut som kommunen fattar angående taxan och investeringsramen ger 
sedan NSVA dess ekonomiska ramar för kommande år. 

I och med att huvudmannaskapet ligger hos kommunerna är det ytterst 
de som har ansvaret för verksamheten och som avgör omfattningen på verk-
samheten genom att fatta beslut om taxa och investeringsplan. NSVA:s 
uppgift är att visa på behoven ute i verksamheten och ge beslutsfattarna det 
underlag de behöver för att kunna fatta beslut kring taxa och investerings-
ram. Även om det ytterst är kommunerna som är ansvariga kan man inte 
från NSVA: s sida acceptera en nivå på verksamheten som ligger under de 
lagstadgade kraven. NSVA föreslår därför en nivå som de utifrån en profes-
sionell bedömning anser är riktig för en kommun. Därefter är det emellertid 
politiska beslut som avgör vilken nivå verksamheten kan bedrivas på. 
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Eftersom förutsättningarna skiljer sig åt mellan ägarkommunerna är 
taxan olika i de sex kommunerna. Däremot har man från NSVA:s sida 
arbetat med att skapa en taxekonstruktion som är liknande i alla sex kom-
muner. Den taxekonstruktion de nu inför följer Svenskt Vattens rekom-
mendationer. 

Grunden för styrningen av verksamheten är den affärsplan som utarbe-
tats för bolaget. Affärsplanen löper på tre år och bryts ned på verksamhets-
nivå och på kommunnivå. Aktiviteterna som planeras i affärsplanen knyts 
sedan till en budget. Affärsplanen beslutas av styrelsen. Det formella beslu-
tet kring dem sker däremot i kommunfullmäktige i samband med taxan 
och investeringsbudgeten tas eftersom nivån på taxan och investeringsbud-
geten styr omfattningen på verksamheten. Affärsplaner förankras sedan hos 
beställaren i respektive kommun. 

Den ekonomiska styrningen är tydlig och utarbetad i syfte att kunna 
särredovisa de olika VA-kollektiven. Majoriteten av kostnaderna fördelas 
genom att anställda redovisar hur deras tid i timmar är fördelad på res-
pektive kommun. På samma sätt fördelas förbrukning av material. Det är 
framförallt baserat på denna redovisning som bolagets kostnader fördelas på 
respektive kommun. En mindre del av kostnaderna fördelas enligt schab-
lon. Detta gäller framförallt kostnaderna för bolagsledning och vissa andra 
gemensamma funktioner. Att ha ett system som baseras på redovisning av 
timmar ställer krav på såväl budgetprocessen som medarbetarna. Hos med-
arbetarna kräver detta en kunskap om resursåtgången. Arbetssättet inom 
NSVA och den ekonomiska styrningen liknar till stora delar det som åter-
finns hos privata konsultföretag. 

Den ekonomiska rapporteringen och uppföljningen sker månadsvis. 
Varje månad görs en avstämning avseende vilka aktiviteter som utförts och 
av budgeten och detta görs kommunvis. Beställarna får sedan rapport avse-
ende hur det ser ut i deras kommun och rapport skickas även varje månad 
till styrelseledamöterna. Utöver detta görs en prognos tre gånger om året. 
Eftersom det är verksamheten som driver kostnaderna är fokus framförallt 
på vilka aktiviteter som ska göras och har gjorts. 

Arbetet framöver i bolaget kommer att till stor del handla om behov av 
nya investeringar samt underhåll och investeringar i befintlig infrastruktur. 
Det är även detta som kommer att bli styrande för nivån på taxorna fram-
över. Som ett underlag för detta arbeta har NSVA utearbetet såväl ny- som 
reinvesteringsplaner för alla kommuner. 

Politisk styrning och ansvarsutkrävande 
Formellt förekommer det sju politiska möten varje år. Två ägarsamråd, fyra 
styrelsemöten och en bolagsstämma. Utöver det sker det kontakter bland 
annat i samband med att representant från bolaget föredrar inför för kom-
munfullmäktige eller kommunstyrelsen inför viktiga beslut. Varje år anord-
nas också ett seminarium där representanter för bolaget träffar ägare och 
beställare där årets händelser presenteras. 

I en sådan modell som NSVA har får kommunen två roller, dels som 
huvudman och ägare, dels som kund. Det är viktigt att dessa båda roller tyd-
liggörs och att det i båda fallen skapas fungerande relationer. Det är enligt 
vd viktigt att politikerna, även när VA-verksamheten flyttats ut från kom-
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munen till ett bolag, känner att de har förtroende för hur verksamheten 
bedrivs och att det finns en nära relation mellan bolaget och kommunerna. 
Likaså är det viktigt för bolaget att kunna motivera att den verksamhet som 
bedrivs är av nytta för VA-kollektivet. 

Att huvudmannaskapet ligger hos kommunen har inte betydelse för hur 
NSVA styrs, eftersom lagstiftningen ser ut som den gör. Däremot är det bra 
då det tydliggör det lokala inflytandet.

All kundtjänst sköts av NSVA. Det händer emellertid att slutkunderna 
vänder sig direkt till kommunen och inte till NSVA. Detta var framförallt 
vanligt när bolaget var nybildat. Det är därför viktigt att kommunikation 
med slutkunderna sker så att de vet vem det är som är ansvarig för driften av 
VA-verksamheten och därmed också vänder sig till bolagets kundtjänst och 
inte till kommunerna. 

Effekter av val av organisationsform 
En tydlig fördel med modellen är att VA-frågorna på ett annat sätt än tidi-
gare har hamnat på kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens agenda. I 
och med att det är där viktiga beslut tas som avser VA-verksamheten och att 
representanter för bolaget är där och föredrar ärendena. Detta har inneburit 
att VA-frågor har fått ett större utrymme i dessa beslutande organ än vad 
de hade i många av kommunerna tidigare. Denna bild delas av politikerna 
i styrelsen som menar att en tydlig fördel är att styrelsen för NSVA enbart 
fokuserar på VA-frågor och har därmed möjlighet att i större utsträckning 
sätt sig in i verksamheten och dess förutsättningar. Tidigare när det var en 
teknisk nämnd var det många verksamheter som det fattades beslut om 
samtidigt. Genom att lyfta ut VA-verksamheten har således denna verksam-
het fått större fokus och utrymme än tidigare. 

En annan fördel är att den ekonomiska styrningen av respektive VA-kol-
lektiv har blivit bättre och tydligare i och med övergången till bolagsfor-
men. Tidigare när VA-verksamheterna låg i teknisk förvaltning med övriga 
tekniska verksamheter renodlades inte kostnader och intäkter lika tydligt i 
balans- och resultaträkning som det görs inom NSVA. Detta är något som 
har blivit tydligare efter bolagiseringen. Effekterna för de verksamheter som 
blir kvar i förvaltningen är däremot inte lika positiva. I en del fall har flytten 
av VA-verksamheten inneburit att tekniska chefer i ägarkommunerna har 
fått problem med att klara av sin budget. 

Ytterligare en fördel med den organisationsform som valts är att kom-
petensen inom VA-frågor har ökat. När VA-verksamheten låg som en del 
av en teknisk förvaltning var det vanligt att den som ansvarade för VA-
frågor ansvarade för allt som hade med VA-verksamheten att göra. Perso-
nalen blev därför ofta generalister. Inom ramen för bolaget finns det emel-
lertid utrymme att utveckla specialistkunskaper. I och med att kostnaderna 
delas på flera kan de ha fler anställda och ha ansvariga inom olika områden 
som kan fördjupa sig inom respektive område. Att samverka i en gemen-
sam organisation har således inneburit att kunskapen och kompetensen har 
stärkts, vilket är något som gynnar alla de kommuner som är med i NSVA. 
Samverkan har även inneburit att personer som tidigare arbetade själva med 
VA-frågor i de mindre kommunerna numera har kollegor med vilka de kan 
bolla frågor och få stöd. Det innebär även ökade möjligheter till olika kar-
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riärvägar, vilket i sin tur gör det lättare att rekrytera personer med rätt kom-
petens.

Att de har ökad kompetens innebär även att de kan göra mer saker inom 
organisationen med befintlig personal. Detta innebär i sin tur att verksam-
heterna idag är mindre beroende av externa konsulter. Verksamheten är 
upplagd på det viset att de sköter basen med egen personal och sedan tar de 
in konsulter för att klara av arbetet de perioder belastningen är extra hög. 

Det är inte enbart inom driften som kompetens har ökat, utan kompe-
tens om VA-frågor är även större bland stödfunktionerna än vad det är i 
en enskild kommun. Här arbetar ekonomi, kundtjänst och administration 
enbart med VA-frågor, vilket gör att även de blir till specialister och utgör 
därmed ett bättre stöd gentemot verksamheten än vad som finns i en kom-
mun. Däremot finns det andra stödfunktioner i en kommun än vad som 
finns i bolaget, vilka försvinner i samband med en bolagisering. 

Det finns inga tecken än i NSVA på att samverkan skulle leda till lägre 
kostnader. I alla fall inte på kort sikt. I och med en ökad kompetens och ett 
ökat fokus på VA-verksamheten har det blivit en mer aktiv uppföljning av 
behov avseende investeringar och underhåll. Taxorna speglar förutsättning-
arna i de olika kommunerna och i del kommuner kan taxan behöva höjas 
något, vilket framförallt är en konsekvens av att de ligger efter med reinves-
teringar. Efterhand som en balans uppnås i investeringsnivåerna bör emel-
lertid taxorna kunna vara oförändrade eller lägre eftersom driftskostnaderna 
antagligen sjunker när standarden på infrastrukturen blir bättre. 

Att samverkan inte leder till lägre kostnader är en bild som även delas 
av politikerna. Från politiskt håll lyfts det fram att verksamheten har bli-
vit dyrare, medan overhead kostnader har blivit billigare. Anledningen till 
detta är att det sedan bolagiseringen blivit uppenbart vilka åtgärder som 
måste genomföras och dessa åtgärder genomförs också. Tidigare varken såg 
man allt som behövde göras eller mäktade med att genomföra det man såg. 
Samverkan tenderar därför att leda till initialt ökade kostnader eftersom det 
uppstår ett behov av att investera ikapp. Däremot räknar man med att kost-
naderna minskar på längre sikt i takt med att de akuta behoven åtgärdas. 

En effekt av den valda organisationsformen är den verksamhet NSVA 
kan bedriva blir beroende av att beslut fattas i kommunfullmäktige i respek-
tive kommun. Detta innebär även att verksamheten påverkas av politiska 
beslut. I en del av ägarkommunerna är den politiska majoriteten otydlig 
vilket gör det svårare att veta vilket stöd de har från politiken. 

Att verksamheten är beroende av politiska beslut innebär även att kom-
munikation med beslutsfattare och beställare blir centrala uppgifter i den 
här typen av organisatorisk lösning. 

Ytterligare en erfarenhet som gjorts är med en större organisation ökar 
möjligheterna till strategiskt långsiktigt arbete då mer resurser finns för att 
även lyfta blicken och se framåt. Från politiskt håll upplever man också 
detta och anser att samverkan har inneburit att det har blivit ett mer lång-
siktigt fokus på verksamheten. Inventeringar har av infrastrukturen och 
investeringsplaner har gjorts, vilket innebär att det finns en helt annan kun-
skap nu än tidigare avseende hur stora investerings- och underhållsbehoven 
är. Likaså har man nu från politiskt håll en annan bild av vad som krävs för 
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att leva upp till de krav som lagen ställer och vad som krävs för att leva upp 
till dem. 

En större organisation ger även andra möjligheter till att påverka och vara 
med i utvecklingen inom branschen inom såväl tekniska frågor som policy 
frågor. Likaså har en större organisation andra möjligheter att utgöra en 
kompetent motpart gentemot leverantörer och samarbetspartner. Likaså har 
NSVA större möjligheter att få gehör för sina intressen i ägarkommunerna. 

Erfarenheterna från NSVA visar på att det finns stordriftsfördelar såväl 
driftsmässigt som kompetensmässigt som kan uppnås genom samverkan. 
Däremot är det inte nödvändigtvis på så att det blir billigare för kommu-
nerna. I alla fall inte på kort sikt. På kort sikt ökar snarare kostnaderna 
eftersom förmågan att genomföra åtgärder och driva på investering är större 
i en gemensam organisation med mer resurser än vad det är i en mindre 
kommun. 

Ett exempel på stordriftsfördelar är när man börjar titta på kommunerna 
utifrån ett helhetsperspektiv, det vill säga när man ser över kommungrän-
serna och arbetar mer regionalt. Det handlar till exempel om möjligheten 
att bygga gemensamma vattenverk och reningsverk samt att samordna led-
ningar som går längs med kommungränserna. Det finns även möjligheter 
att samordna beredskapsfunktioner samt att i samband med akuta problem 
hämta resurser från en större organisation. Det senare innebär ofta att pro-
blem som uppstår kan åtgärdas mer effektivt. 

Lärdomar och framtida utmaningar
När en ny organisationsform införs sker det stora förändringar för alla 
inblandade parter och det tar ett tag innan den nya formen sätter sig. När 
NSVA bildades innebar det att VA-verksamheten flyttades ut från de sex 
ägarkommunerna till bolaget. Konsekvensen av detta blev att tidigare VA-
chefer förlorade sina roller. En del blev beställare av bolagets tjänster och 
var tvungna att sätta sig in i den rollen, vilket tar tid. En annan konsekvens 
var att en del av verksamheten samt delar av budgeten i tidigare tekniska 
förvaltningar i de sex kommunerna flyttades över till NSVA. Flytten av 
budgeten har även inneburit en viss skillnad för vissa kommuner avseende 
fördelningen mellan drift och investeringar och detta har skapat en del för-
virring innan det nya sättet att arbeta på har satt sig. Att det finns en hel de 
frågor som det tar ett tag innan de har hanterats är något som man bör vara 
medveten om när man gör en organisationsförändring av detta slag. 

Den organisationsform som NSVA har är enligt vd bra, men det finns 
ett par saker som behöver ses över ytterligare för att fungera fullt ut. En 
sak är beställarrollen och hur den ska utformas framöver. Den som har rol-
len som beställare hos respektive kommun är den person på kommunen 
som NSVA främst har kontakt med och beställaren är ytterst kommunens 
utsedda kundkontakt till NSVA. Hur relationen med beställaren fungerar 
blir därför central för vilken information övriga tjänstemän i kommunen får 
avseende den verksamhet NSVA bedriver. 

Från början var det inte alltid tydligt för beställaren vilken roll och funk-
tion denna hade. NSVA har därför valt att arbeta gentemot beställaren för 
att utveckla denna kundrelation och få den att fungera så bra som möjligt. 
Erfarenheterna från NSVA är att när det gäller den här typen av organisa-
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tionsform är det viktigt att definiera beställarrollen tidigt och tydliggöra 
vem som ansvarar för vad. Likaså är det viktigt att alla kommuner som 
deltar i samverkan har samma syn på beställarrollen för att inte bolaget ska 
möta olika krav i olika kommuner. Det är även viktigt att den som sitter 
på beställarfunktionen inte lägger sig i verksamheten, utan ser till helheten 
och vilka behov det finns i kommunen. Kompetens och ansvaret för driften 
ligger hos bolaget, hos kommunen ligger beställarfunktionen. Detta är en 
känslig fråga som kräver en del arbete, vilket är något som lyfts fram av såväl 
anställda på bolaget som av politikerna i styrelsen. 

En annan sak som det är viktigt att tydliggöra i samband med konstruk-
tionen av ett bolag enligt den modell NSVA använt är att ägarna ser över 
vilka fullmakter vd ska ha. Anledningen till detta är att i den organisatoriska 
lösning som kommunerna valt i NSVA:s fall ligger huvudmannaskapet kvar 
hos kommunerna. Det innebär att om inte delegation och fullmakter finns 
måste beslut ytterst fattas av beställaren. Detta kan innebära att besluts-
gången blir onödigt krånglig i vissa frågor. Att se över fullmakter och dele-
gationer är därför viktigt för att få till stånd en verksamhet som fungerar 
smidigt. 

En fråga som enligt vd kan komma att bli aktuell framöver är hur kon-
takten med beställarna på kommunerna ska fungera framöver. I dagsläget är 
ansvaret för kundrelationerna fördelat på avdelningscheferna. Frågan är om 
det framöver ska anställas en person som ansvarar för alla dessa kontakter. 
Denna fråga blir kanske framförallt relevant att ställa sig om bolaget expan-
derar och fler kommuner går med i samverkan. 

Vad som också är betydelsefullt är att förväntningarna för kommuner 
som väljer att framöver gå med i NSVA är dem rätta. Det är viktigt att 
de inser att ett delägarskap innebär att kraven på takten för underhåll och 
investeringar kan komma att öka och därmed även taxan. Likaså är det vik-
tigt att de förstår att det är kommunerna som äger NSVA och att NSVA 
inte är ett konsult- eller ett entreprenadföretag, utan kommunens egna ”VA-
avdelning”. NSVA ansvarar för VA-frågorna för kommunen. 

En viktig lärdom som lyfts fram från politiskt håll är att det är bra om 
politikerna som sitter i styrelsen för bolaget även har en tydlig förankring 
i hemkommunen. Anledningen till detta är att då har de mandat att driva 
frågor samt även möjlighet att förankra frågor bakåt i kommunen. Nack-
delen kan emellertid vara att det uppstår en risk för att man som politiker 
då hamnar på dubbla stolar, det vill säga både har ägarroll och beställarroll. 
Detta är något man bör vara försiktig med. 

En intressant fråga är på vilka grunder NSVA själva och ägarna kan 
bedöma om verksamheten är bra och om bolaget har gjort ett bra arbete. I 
och med att verksamheten drivs till självkostnadspris och i praktiken inte får 
gå varken över eller under budget är det inte ekonomiska resultat som ligger 
till grund för en bedömning av prestation. Däremot lyfter såväl vd som eko-
nomichef fram vikten av att vara effektiv och försöka hålla nere kostnaderna 
samtidigt som kvaliteten är hög. Frågan är hur denna förmåga ska mätas i 
en utvärdering av bolagets verksamhet. 
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Bilaga 5
MittSverige Vatten 

Fakta MittSverige Vatten

Medlemskommuner Sundsvall, Timrå och Nordanstig

Medlemskommunernas folkmängd Sundsvall 96 687, Timrå 17 997 och  
Nordanstig 9 650

Antal anställda 140

Abonnenter Ca 110 000

Omsättning 280 miljoner kronor

Dricksvatten produktion 15,5 miljoner m3 per år

Renat spillvatten 20,6 miljoner m3 per år

VA-ledningar och pumpstationer 144 mil vattenledningar, 140 mil avlopps-
ledningar, 176 avloppspumpstationer

Bakgrund och motiv till val av organisationsform
MittSverige Vatten bildades 2006. Från början var det Sundsvall och Timrå 
som var ägare i bolaget. 2007 valde även Nordanstig att träda in. Sunds-
vall och Timrå har sedan många år tillbaka tradition av att samarbeta med 
varandra och vattenledningsnätet är ihopkopplat. Timrå har ingen egen 
vattentäkt, utan Sundsvall vatten säljer vatten till Timrå vatten. Att Timrå 
inte har en egen vattentäkt är ett resultat av ändringen av kommungränser 
som skedde i samband med kommunsammanslagningen. Det finns även en 
vattendom från 1953 som säger att Timrå ska erhålla vatten till sina kon-
sumenter. Sundsvall och Timrå har således en lång tradition vad det gäller 
samverkan inom vattenfrågor. 

Utöver att kommunerna redan var knutna till varandra på VA-sidan 
fanns det ett intresse av att slå samman verksamheterna för att åstadkomma 
stordriftsfördelar och förbättra möjligheten till att rekrytera personal med 
rätt kompetens. Framförallt i Timrå stod man inför stora pensionsavgångar. 

Inför samverkan utreddes olika alternativa organisationsformer. I Sunds-
vall var redan VA-verksamheten bolagiserat och hade varit det sedan 1994, 
medan VA-verksamheten i Timrå bedrevs i förvaltningsform. I Sundsvall 
förekom även under den här perioden en bolagiseringsvåg och från kom-
munens sida ville man inte backa från bolagsformen. Kommunalförbund 
som lösning hade man inom räddningstjänsten och det sågs inte som något 
aktuellt alternativ. Valet föll därför på att samverka genom att bilda ett 
gemensamt bolag. Anledningen till att man valde att underordna MittSve-
rige Vatten ägarbolagen, var att från Sundsvall sida ville man säkerställa det 
politiska inflytandet och kontrollen över anläggningarna. 

Organisationsform
Den organisationsform som valdes för samverkan var således bolagsformen. 
MittSverige Vatten AB är ett bolag som ägs av de tre kommunerna gemen-
samt via tre kommunala bolag. MittSverige Vatten är således underordnat 
sina ägarbolag. Ägarbolagen är: Sundsvall Vatten AB som äger 80 %, Timrå 
Vatten AB som äger 18 % och Nordanstig Vatten AB som äger 2 %. 
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Ägandet av anläggningarna ligger i de tre ägarbolagen, medan personalen 
är anställd av MittSverige Vatten. Huvudmannaskapet ligger i anläggnings-
bolagen, men i aktieägaravtalet finns det reglerat att huvudmannaskapets 
sysslor utförs av MittSverige Vatten. När sedan Nordanstig ville gå med i 
bolaget var det enkelt att haka på dem på modellen och ge dem ägarandelar. 

Styrelsen för MittSverige Vatten består av ledamöter från alla tre ägar-
kommuner. Sundsvall har fem ledamöter, Timrå två och Nordanstig en. 
Dessa ledamöter är hämtade från respektive anläggningsbolagsstyrelse. 
Sundsvall Vattens styrelse består av fem ledamöter, Timrå Vattens av tre och 
Nordanstig av tre. I styrelsen för MittSverige Vatten innehar alltid Sundsvall 
ordförandeposten och Timrå vice ordförandeposten. 

Ekonomisk styrning och styrning av verksamheten
Nivån på taxan och därmed ramarna för verksamheten beslutas av respek-
tive kommuns ägarbolag. Däremot har de likartade taxekonstruktioner. 
MittSverige Vatten behöver emellertid göra individuella beräkningar för 
respektive kommun, eftersom respektive VA-kollektiv ska bära sina egen 
kostnader. 

Investeringsbudgeten beslutas årligen av anläggningsbolagen som anger 
ramen för varje år samt för de kommande tre åren. Däremot kan justeringar 
ske under pågående år om det sker förändringar i någon av kommunerna 
som påkallar en sådan justering. 

För att separera VA-kollektiven från varandra har man valt att låta alla 
fakturor och alla inbetalningar från abonnenter gå direkt till anläggnings-
bolagen, i den mån det är möjligt. På det viset minskas pengaflödena inom 
MittSverige Vatten och mellan de olika bolagen. Utmaningen ligger i att få 
alla fakturor att hamna rätt från början. Framförallt i starten var detta ett 
problem. 

MittSverige Vatten fakturerar anläggningsbolagen var tredje månad pre-
liminärt för kommande tre månaders utgifter. Den summa som fakture-
ras baseras på lagd budget. Månadsvis faktureras sedan faktiska kostnader 
som är beräknade baserade på tidsrapporter och vissa schablonkostnader. 
MittSverige Vatten ska alltid göra ett nollresultat. Om överkott skulle upp-
stå mellan preliminärt fakturerat belopp och det faktiska beloppet återbeta-
las detta till respektive ägarbolag. 

När budgeten läggs för MittSverige Vatten baseras den på hur många 
projekt Mitt Sverige vatten planerar att göra i respektive kommun, vilken 
typ av projekt och hur många timmar respektive kommun behöver för drif-
ten. Sedan handlar det om att säkerställa att taxan ligger på en nivå som är 
tillräcklig för den nivå på verksamheten som är planerad. Det som framfö-
rallt är tidskrävande är att budgetera personalens tid. I grunden är således 
verksamheten behovsstyrd och grundar sig på en verksamhetsplan. 

I och med att systemet för redovisning av ekonomin har byggts upp från 
början inom MittSverige Vatten har de samma system för alla tre ägarkom-
munerna. Detta är en fördel då det underlättar arbetet. 

Inom MittSverige Vatten finns det personer som ansvarar för kontakten 
med respektive kommun och för att planera för VA-verksamheten i denna 
kommun. När det gäller driften strävar de efter att arbeta över kommun-
gränserna. Driftspersonalen är således inte uppdelad per kommun, utan på 
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verksamhetsområden. Tidigare var det en uppdelning per kommun, men 
nuvarande lösning fungerar bättre och leder till ökad samhållning. 

Totalt sett har de fem driftverksamhetsområden. Att personalen arbetar 
över kommungränserna kräver att de redovisar sin tid detaljerat inom res-
pektive kommun och verksamhetsområde. Detta krävs för att särredovis-
ningen ska bli korrekt. Kostnader för gemensamma funktioner, till exempel 
vd, fördelas med viss tidsredovisning men främst enligt schablon. 

Politisk styrning och ansvarsutkrävande 
Ägardirektiven har hittills inte varit samordnade, utan respektive kommun 
har haft sina. Detta är enligt vice ordförande i styrelsen inte bra. Därför ska 
de nu se över detta och arbeta med att ta fram en gemensam formulering 
för ägardirektiv. 

Rapportering från bolaget till styrelsen sker dels varje månad via en 
månadsrapport som innehåller information om ekonomi, projekt, miljö 
och nya frågor, dels genom tertialrapporter.

Frågorna som diskuteras i styrelserna är av något olika karaktär. I anlägg-
ningsbolagen är fokus framförallt på investering, taxor och specifika kom-
munfrågor, medan fokus i styrelsen för driftsbolaget är personal och drift. 
Detta blir en naturlig indelning med tanke på var ansvaret för de olika 
frågorna ligger. Det tog emellertid ett tag för styrelseledamöterna att hitta 
formerna och innan alla visste vilka frågor som ska väckas i vilken styrelse.

Eftersom ledamöterna i anläggningsbolagens styrelse och driftsbolagets 
styrelse bara delvis överlappar varandra försöker man från bolagets sida 
samla alla en gång per år till en gemensam träff med information. Det finns 
emellertid mer kvar att göra för att säkerställa samverkan med kommunerna 
och öka förståelsen för VA-verksamhetens behov. 

Effekter av val av organisationsform för VA-verksamheten 
Fördelen med lösningen är att det finns mer resurser och mer kompetens 
inom bolaget än vad respektive kommun hade möjlighet att ha i de egna 
organisationerna. Framförallt i Nordanstig var detta ett problem. Tidigare 
konkurrerade man om kompetensen, men det gör man inte längre då man 
har ett gemensamt bolag. Det är ytterligare en fördel. 

Däremot ska man inte överskatta möjligheten till stordriftsfördelar, 
varje kommun har fortfarande sina respektive system och så länge inte mer 
genomgripande förändringar görs i driftsorganisationen kan inte större 
rationaliseringar ske. Däremot har de strävat efter att utveckla system så 
att de arbetar på ett likartat sätt gentemot alla tre kommuner då det gäller 
ekonomisk rapportering, kundtjänst och administration. Administrationen 
har emellertid inte minskat, utan snarare ökat med andelen ägare. 

En annan fördel med den valda organisationsformen är enligt vd att de 
upplever att VA-frågor får ett större gehör i kommunerna nu än tidigare. 
Det är lättare att komma som bolag och kräva resurser. Som förvaltningschef 
måste man på ett annat sätt ta hänsyn till hela kommunens behov och behö-
ver då stryka på foten när besparingar görs i kommunen. Likaså får VA-verk-
samheten när den är bolagiserad en tydligare roll och funktion i kommunen. 

Konstruktionen med ett bolag som syns utåt, MittSverige Vatten, som 
inte står för huvudmannaskapet kan vara förvirrande för en del abonnenter. 
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Betalning för fakturor går till respektive ägarbolag. Det är således ägarbo-
lagen och inte MittSverige vatten som står som mottagare av fakturorna. 
Detta innebär att det inte finns en enhetlig bild utåt gentemot kunderna. 
Detta är en brist med den organisationsmodell som valts i Sundsvall. Å 
andra sidan är detta ett sätt att säkerställa att särredovisning sker och skapa 
förtroende för modellen. 

Det var även en inkörs period, i framförallt Timrå och Nordanstig, innan 
de lärde sig att det var till MittSverige Vatten de skulle vända sig med frågor. 
För Sundsvalls abonnenters del handlade det mest om att det var ett byta 
av logga och namn, men för de övriga kommunerna handlade det om både 
namn och telefonnummer som ändrades. För abonnenterna i Nordanstig 
blev det antagligen ännu tydligare då de inte tillhör samma riktnummerom-
råde. Detta gjorde att dessa abonnenter till en början kände att det var ett 
avstånd mellan dem och VA-verksamheten. 

När det gäller relationen till kommunens övriga funktioner fungerar den 
bra i MittSverige Vattens fall. Vd upplever emellertid att det är något man 
aktivt måste bygga upp när man inte längre sitter på samma plats geogra-
fiskt. Under en övergångsperiod är det ofta personer som sedan tidigare 
känner varandra som arbetar för bolaget respektive kommunen. Detta är 
emellertid något som förändras över tid och då det inte längre finns per-
sonliga kopplingar mellan kommunen och bolaget kan man behöva arbeta 
mer aktivt med att bygga relationen och säkerställa samarbete inom centrala 
områden som planprocesser och att samordna insatser och resurser när det 
gäller grävarbeten i kommunerna. 

En nackdel med den valda organisationsformen är dess komplexitet. Det 
är flera olika styrelsemöten per år (bolaget har fyra aktiva styrelser). Utöver 
det har de även andra träffar mellan bolaget och ägaren. Detta medför att 
mycket information ska tas fram och förmedlas. Även ekonomin blir kom-
plex med flera ägare då budget och årsredovisningar ska särredovisas. 

Lärdomar och framtida utmaningar
En intressant lärdom i samverkan med andra kommuner är att kommuner 
som har haft tillgång till mer resurser får upp ögonen för att man lyckats lösa 
verksamheten även i kommuner med mindre resurser. Likaså kan mindre 
kommuner se att stora kommuner inte alltid har den bästa lösningen för att 
de inte har haft samma krav på sig att vara kreativa. Det finns således många 
möjligheter till kunskapsutbyte när samverkan kommuner emellan inleds. 
I MittSverige Vatten är det stor skillnad mellan de samverkande kommu-
nerna såväl i storlek som i det faktum att Sundsvall är en större stad, medan 
Nordanstig är en landsbygdskommun. 

En annan skillnad mellan stora och små kommuner som blir uppenbar 
i en sådan här samverkan är avståndet till politikerna. I en större kommun 
är avståndet mellan verksamheter och den politiska ledningen mycket större 
än i en mindre kommun. 

En risk med den lösning som valts för MittSverige Vatten är att ambi-
tionsnivån skiljer sig åt för mycket mellan kommunerna. Om en kommun 
har anläggningar som inte klarar kraven kan kapitalkostnaderna i den kom-
munen ökar, vilket i sin tur kommer att kräva en höjd VA-taxa. Risken finns 
då att abonnenterna ser det som MittSverige Vattens fel att taxorna höjs och 
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inte den enskilda kommunen som faktiskt avgör ambitionsnivån i och med 
att huvudmannaskapet ligger kvar där. Detta är ett pedagogiskt problem. 

Det kan därför vara bra att besiktiga anläggningarna innan ett samgående 
sker och att ambitionsnivåerna harmoniseras. 
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Bilaga 6
Laholmsbuktens VA (LBVA)

Fakta Laholmsbuktens VA

Medlemskommuner Laholm och Halmstad

Medlemskommunernas folkmängd Laholm 23 458, Halmstad 93 231

Antal anställda 82 stycken

Antal abonnenter 32 500

Omsättning 200 mkr. Investeringsvolym 83 mkr

VA-ledningar och pumpstationer 280 mil VA-ledningar, 160 avloppspump-
stationer samt 20 tryckstegringsstationer

Bakgrund och motiv till val av organisationsform
Laholm är en liten kommun och motivet bakom valet att samverka med 
Halmstad var att skapa en större organisation som genom sin storlek skulle 
bli mer stabil, vilket skulle ge en större kontinuitet till verksamheten. Ett 
annat motiv bakom samverkan var att säkra kompetensförsörjningen. En 
större organisation ansågs även utgöra en mer attraktiv arbetsgivare samti-
digt som befintlig kompetens kan utnyttjas mer effektivt i en större organi-
sation. Liknande motiv låg bakom beslutet i Halmstad. 

Att Halmstad och Laholm valde att samverka med varandra beror till 
stor del på att kommunerna har likartade förutsättningar och står därmed 
också inför liknande utmaningar framöver. Geografiskt och topografiskt 
är till exempel kommunerna likartade och båda kommunerna har en till-
strömning av boende på somrarna. Däremot är kommunerna olika stora. 
Laholms kommun har ca 23 500 invånare och Halmstad kommun har ca 
93 000 invånare. Utmaningarna för kommunerna är framförallt kopplade 
till försörjningssystemen. I båda kommunerna finns det ett behov av att 
bygga ut system för dagvattenhantering, att utveckla leveranssäkerheten för 
dricksvatten över tid. Utöver det har båda kommunerna behov av att bygga 
ut infrastrukturen på landsbygden. 

Organisationsform
Den organisationsform som valdes för samverkan var gemensam nämnd, 
Laholmsbuktens VA-verksamhet, som bildades 2011. Anledningen till att 
valet föll på gemensam nämnd var att man ansåg att det fanns fördelar med 
att finnas kvar i en förvaltningsstruktur då detta inte krävde en uppbyggnad 
av nya stödfunktioner, utan verksamheten kunde använda sig av de som 
redan fanns inom Halmstad kommun. Att starta ett gemensamt bolag skulle 
däremot innebära en uppbyggnad av egna stödfunktioner för det bolaget, 
vilket var något som man bedömde skulle öka kostnaderna. 

En annan anledning var att det ansågs att relationerna till samhällsbygg-
nadsfunktioner och miljö- och hälsa skulle underlättas av att verksamheten 
låg kvar i förvaltningsformen och man satt i samma byggnad. Utöver det 
upplevdes nämndformen som enkel i jämfört med andra organisatoriska 
alternativ för samverkan, vilket minskade startsträckan. En annan anled-
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ning var att när diskussionerna om samverkan kommunerna emellan tog 
fart pågick Sysav-domarna, detta bidrog ytterligare till att man valde bort 
bolagsformen. 

Att bilda en gemensam nämnd innebär att det krävs att en av kommu-
nerna är värdkommun. Den verksamhet som den gemensamma nämn-
den bildas införlivas med värdkommunens förvaltning. I Laholmsbuktens 
VA-verksamhet är det Halmstad som är värdkommun och Laholms VA-
verksamhet införlivades därför i när den nya organisationen bildades med 
Halmstad kommuns förvaltning för teknik och fritid. Personalen som arbe-
tade i Laholm fick således en ny arbetsgivare, medan personalen från Halm-
stads VA-verksamhet inte upplevde någon större skillnad. 

LBVA är en egen nämnd politiskt, däremot administreras den ihop med 
teknik och fritid och har således ingen egen förvaltning. Likaså är persona-
len anställd av teknik- och fritid i Halmstad. Detta var ett enkelt sätt att 
börja, men är inte hållbart på längre sikt. I och med att LBVA administreras 
av teknik- och fritid och ingår i den förvaltningen får inte VA-chefen en 
renodlad roll. Han är förvaltningschef så tillvida att han svarar mot en egen 
nämnd. Samtidigt utgör VA-verksamheten en egen avdelning inom teknik- 
och fritid i Halmstad. Att skapa två förvaltningar hade antagligen medfört 
att organisationen blev tydligare och det hade blivit tydligare för Laholm att 
de hade en gemensam organisation. 

LBVA har i uppdrag från fullmäktige i respektive kommun att utöva 
huvudmannaskapet. Detta innebär emellertid inte att LBVA är huvudman, 
utan huvudmannaskapet ligger kvar i respektive kommunfullmäktige. Den 
typen av beslut som handlar om avgifter/taxor, verksamhetsområde, ABVA, 
det vill säga normativa beslut, fattas fortfarande av respektive kommuns 
fullmäktige efter beredning i kommunstyrelsen.

Ekonomisk styrning och styrning av verksamheten
Förslag på taxa och investering utarbetas av förvaltningen och beslutas i 
nämnden. Därefter går underlaget till kommunstyrelsen i respektive kom-
mun för beredning innan ärendet lyfts för beslut i kommunfullmäktige. Att 
taxan tas i respektive kommuns fullmäktige innebär att LBVA:s budget han-
teras i två delar – en för respektive VA-kollektiv. Taxan och taxekonstruktio-
nen skiljer sig åt mellan kommunerna. Förutsättningarna i kommunerna är 
olika (Halmstad är mer tätbefolkat), vilket gör att taxe-nivåerna kommer att 
fortsätta att skilja sig åt. Däremot strävar de efter att ta fram en gemensam 
taxekonstruktion. 

Valet att ha en gemensam nämnd där Halmstad är värdkommun inne-
bär att redovisningen av VA-kollektivet i Halmstad blir en del av Halm-
stad kommuns redovisning. Däremot betraktas Laholm redovisningsmäs-
sigt som en kund till Halmstad kommun. Detta skapar en viss asymmetri 
i relationerna kommunerna emellan som inte återfinns i andra former för 
samverkan. 

Politisk styrning och ansvarsutkrävande 
Nämnden utgörs av fem ordinarie ledamöter och fem ersättare. Tre leda-
möter och tre ersättare från Halmstad samt två ledamöter och två ersättare 
från Laholm. Det är politikerna i nämnden som ansvarar för att informera 
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bakåt i kommunerna om VA-verksamheten och detta arbete fungerar i stort 
sett som i en förvaltning med det undantaget att man har fler kommuner 
att vända sig till. Detta innebär att det ibland krävs att samma dialog förs på 
två ställen, det vill säga de måste ha kontakt med kommunledningen i såväl 
Halmstad som Laholm. 

I Laholms kommun har man valt att lägga LBVA direkt under kommun-
styrelsen. Detta innebär att i Laholm träffar nämnden med jämna mellan-
rum Kommunstyrelsens arbetsutskott samt tjänstemän. 

Den gemensamma nämnden har regelbundet presidieträffar med nämn-
der i Laholm och i Halmstad för att kunna lyfta aktuella gemensamma frå-
gor. Då träffas nämndernas presidier samt tjänstemän. Detta arbetssätt har 
införts för att komma runt den tendens att arbeta i stuprör som kommuner 
har. 

I och med att kommunerna har likartade mål och förutsättningar finns 
det i grunden en samsyn kring verksamheten. Frågorna som dyker upp i den 
gemensamma nämnden är således av betydelse för båda kommunerna och 
de strävar efter att hitta gemensamma lösningar. 

Hittills har de inte arbetat i någon större utsträckning med att mark-
nadsföra den nya organisationen. Invånarna i Laholms kommun tar till stor 
del fortfarande kontakt med medborgarkontoret i Laholm när de har syn-
punkter. Där slussas de sedan vidare till LBVA. De har även, i väntan på 
att ett gemensamt debiteringssystem ska byggas upp, haft kvar den gamla 
lösningen och det står därför Laholms kommun på fakturorna till abon-
nenterna i Laholms kommun. Det är därför inte troligt att abonnenterna 
i Laholm märkt av någon större skillnad av organisationsförändringen. Än 
mindre märks det i Halmstad, eftersom Halmstad är värdkommun. LBVA 
har emellertid nyligen fått en egen hemsida, gemensam logga på bilar och 
kläder. När det gemensamma debiteringssystemet är på plats kommer nog 
fler att märka av förändringen. 

LBVA köper fortfarande en hel del tjänster från kommunerna. Framfö-
rallt när det gäller administration och stödfunktioner. Hittills har de köpt 
tjänster från båda kommunerna och man har medvetet valt att göra detta 
under en övergångsperiod för att den ekonomiska effekten inte skulle bli allt 
för stor i Laholms kommun av att VA-verksamheten flyttade till Halmstad. 
Men efter hand kommer de att göra mer och mer under eget tak och ett 
sådant exempel är det nya debiteringssystemet. 

Effekter av val av organisationsform för VA-verksamheten 
Att Laholms VA-verksamhet flyttade över till Halmstad har till viss del resul-
terat i att avståndet mellan Laholms kommun och verksamheten har ökat. 
Verksamheten upplevs nu snarare som en del av Halmstad kommun. Likaså 
blev flytten mer påtaglig för de anställda från Laholm, vilket har inneburit 
att organisationsförändringen har upplevts olika bland de anställda. 

När det gäller relationen till samhällsbyggnadsfunktionerna fungerar 
den rent formellt precis som tidigare. Den gemensamma nämnden får yttra 
sig i respektive kommuns ärenden. Förändringen ligger i att det nu är en 
nämnd enbart för VA-frågor vilket gör att relationerna blir tydligare än de 
var tidigare då VA-verksamheten ingick i en nämnd med andra verksam-
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heter. Däremot är den informella dialogen och då framförallt med Laholm 
mycket mindre, vilket till viss del har försvårat det dagliga arbetet. 

Fram till nu har de inte arbetat med att förändra hur personalen som 
arbetar i driften är organiserad, utan de anställda utgår från olika verk i 
Laholm respektive Halmstad. Däremot arbetar de med att införa en ny 
organisationsform där tanken är att arbeta mer över kommungränserna. 
För utredning och projektarbete skapades det däremot tidigt en gemensam 
organisation. Det har varit en lättare uppgift att skapa gemensamma proces-
ser för dessa båda delar av verksamheten då denna personal sitter på samma 
ställe. 

Fördelarna med en gemensam verksamhet är att de får en organisatorisk 
plattform som krävs för att ha den mängd anställda de behöver för att klara 
av sjukdom, semestrar etc. I Laholms kommun var verksamheten liten och 
det märktes därför direkt om någon till exempel var sjuk. Att ha fler som 
arbetar med samma frågor bidrar även till att öka kvaliteten, eftersom de 
anställda har kollegor de kan diskutera med och utbyta kunskap med. Att 
vara en större organisation innebär även att de anställda har möjlighet att 
utvecklas inom organisationen i större utsträckning än tidigare. Om någon 
vill bredda sig, fördjupa sig eller helt byta spår finns det möjlighet till det. 

Det är en västenlig skillnad att ha en helt egen politiskt nämnd som 
ska hantera beslut och vara delaktig i styrningen gentemot att vara en del i 
nämnd med flera tekniska verksamheter. I och med att LBVA har en egen 
nämnd är det lättare att få gehör för VA-frågorna. Det är även lättare för 
politiken att fokusera på dessa frågor. Men det kräver mer av tjänstemännen 
att hålla igång den politiska apparaten. Med en egen nämnd syns de även 
mer i samhällsbyggnadsfrågor och det de säger får mer tyngd. Likaså har 
insikten om VA-verksamhetens betydelse för samhällsbyggnaden ökat. 

Övriga effekter av val av organisationsform
En gemensam nämnd är ett bra sätt att snabbt komma igång med en sam-
verkan, men formen lämpar sig inte särskilt bra för att driva infrastruktur. 
Gemensam nämnd som form är utarbetad för annan typ av verksamhet 
kommuner emellan. Till exempel gemensam upphandlingsfunktion. Det 
var därför svårt när LBVA skulle bildas att hitta underlag för avtal och reg-
lemente och därför valde de att ta hjälp från SKL:s jurister. 

Att ha en gemensam nämnd är en organisationsform som fungerar bra 
om man är två alternativt tre kommuner. Om samverkan ska utökas till fler 
kommuner blir det med stor sannolikhet för tungrott att ha en gemensam 
nämnd. 

Lärdomar och framtida utmaningar
När Laholm och Halmstad gick in i en gemensam organisation hade de 
olika system för funktioner som övervakning, kartor, fakturering och andra 
stödfunktioner. Det har varit ett tidskrävande arbete att ta fram gemen-
samma system, men det är något som har varit nödvändigt för att personal 
ska kunna börja arbeta mer över kommungränserna. 

De första två åren som den nya organisationen har funnits har till stor del 
använts till att ta fram gemensamma system samt att förbereda en ombygg-
nad av organisationen där de delar upp arbetet på ett annat sätt än vad de 
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har gjort hittills. Arbetet med organisationsutveckling har varit mer tidskrä-
vande än vad de förväntat sig. 

Det tar även tid att lära känna varandra då det är många anställda inblan-
dade. För en del av de anställda har det varit en svår process. Kanske fram-
förallt för de som kommer från Laholm som upplevt störst förändringar. 
Vad som också väcker reaktioner hos de anställda är att de ska börja arbeta 
över kommungränserna. Det är viktigt att processen får ta tid och att man 
hinner lära känna varandra. 

En lärdom som dragits är att de förändringar de gör nu på driftssidan 
borde de genomfört tidigare. Likaså skulle de ha hanterat övergången av 
personalen annorlunda. Som det blev nu var det framförallt de anställda i 
Laholm som påverkades av förändringen, vilket gör att förutsättningarna 
för de anställda varit olika och det är inte bra. 

På chefsnivå blev det också stora förändringar. Cheferna på såväl avlopps- 
som dricksvattensidan har fått fler anläggningar och mer personal att han-
tera. Detta är uppenbart ett problem de har skapat när de gjorde samman-
slagningen. 

En annan en erfarenhet från LBVA är att det tar tid att hitta formerna 
för hur relationen ser ut mellan den gemensamma nämnden och respektive 
kommuns kommunstyrelse och fullmäktige. Det tar även tid att hitta for-
merna för samarbetet i den gemensamma nämnden. 

Ytterligare en erfarenhet från bildandet av LBVA är att ett mer gediget 
arbete kunde gjorts för att diskutera igenom formerna för samarbete i den 
gemensamma nämnden, till exempel hur arvoden och övriga bestämmelser 
ska se ut. Som det är nu skiljer sig reglementena åt mellan kommunerna. 
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Bilaga 7
Trollhättan Energi AB

Fakta Trollhättan Energi AB

Folkmängd 55 749

Antal anställda 105 anställda

Antal abonnenter Ca 10 000 (anslutningsgrad ca 90 %)

Omsättning Hela bolaget 2011, 396 miljoner kronor. 
VA-verksamheten ca 80 miljoner kronor per år.

VA-ledningar 28 mil vattenledningar, 45 mil avloppsledningar, 
18 mil dagvattenledningar

Bakgrund och motiv till val av organisationsform
Trollhättan Energi bildades 1991 när kommunen samlade fjärrvärme och el 
i samma bolag. Sedan bolaget bildades 1991 har verksamheten och antalet 
verksamhetsområden successivt ökat. Under 90-talet inleddes t.ex. utveck-
lingen av biogas som idag utgör ett eget affärsområde inom Trollhättan 
Energi AB. Bolaget har idag sammanlagt fem olika affärsområden, fjärr-
värme, elnät, stadsnät, biogas och VA.

VA-verksamheten införlivades i Trollhättan Energi AB 2009 efter att tidi-
gare ha drivits i förvaltningsform. Frågan om att flytta över VA-verksamhe-
ten till Trollhättan Energi hade diskuterats av och till under ett flertal år, men 
det var först 2009 som bolagiseringen av VA-verksamheten genomfördes. 
Bakom beslutet låg de ökade kraven på investeringar och reinvesteringar i 
infrastrukturen samt ökande krav på kvalitet och kompetens. Från förvalt-
ningens sida visste man inte hur man skulle möta dessa krav eller hur mäng-
den investeringar skulle hanteras inom ramen för förvaltningens budget. 

Organisationsform
Trollhättan Energi AB är ett så kallat Multi-Utility bolag, vilket innebär 
att flera av de tekniska verksamheterna i kommunen drivs i ett och samma 
bolag. I Trollhättan Energis fall utgör varje verksamhet ett eget affärsom-
råde. Utöver affärsområdena finns det stödfunktioner exempelvis i form av 
kundtjänst och administration som är gemensam för alla affärsområden. 
Vatten och avlopp drivs således som ett eget affärsområde inom bolaget, 
vilket möjliggör den särredovisning som krävs för att säkerställa att VA-
kollektivet enbart bär sina egna kostnader. 

Huvudmannaskapet för va-verksamheten ligger kvar hos kommunen, 
medan ansvaret för driften av verksamheten är delegerad till bolaget. Detta 
innebär att beslut om taxa, ABVA och verksamhetsområde tas av fullmäk-
tige i Trollhättan. 

Ekonomisk styrning och styrning av verksamheten
I ett bolag blir den ekonomiska redovisningen av VA-kollektivet tydligare, 
vilket gör att det blir lättare att särskilja VA-kollektivet från övriga tekniska 
verksamheter. I förvaltningsform tenderar verksamheterna att smälta sam-
man i större utsträckning, vilket också var erfarenheten i Trollhättan. Likaså 
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upplevde man att VA-verksamheten fick konkurrera med övrig kommunal 
verksamhet när det gällde investeringsbudgeten. I konkurrens med skola, 
vård och omsorg blir det svårt för VA-verksamheten att hävda sig och få 
gehör för sina behov. Den tydligare ekonomiska styrningen som bolags-
formen ger i kombination med att beslut om bolagets investeringsramar 
tas separat talar för bolagsformen. Likaså blir beslutsvägarna kortare och 
enklare och det passar de tekniska verksamheterna bättre än beslutsgången 
i en förvaltning. 

I bolagsformen får varje affärsområde bära sina egna kostnader. När det 
gäller gemensamma kostnader, t.ex. för administration, fördelas detta enligt 
en nyckel. För affärsområdet VA som nyligen bolagiserades har kostnaderna 
för administration blivit dyrare. Detta eftersom kostnaderna för den typen 
av verksamheter tenderar att bli dyrare i ett bolag där färre verksamheter kan 
vara med och dela på den totala kostnaden. 

Vad som däremot kan upplevas som problematiskt, är att det inte är till-
låtet att generera överskott inom VA-verksamheten och därmed är det inte 
heller möjligt att bygga upp ett eget kapital för att på det viset hantera 
framtida investeringsbehov. Däremot finns det möjlighet att inom bolaget 
skapa förutsättningar för att fokusera på de stora investeringar som måste 
göras inom VA-verksamheten. Detta genom att använda alla resurser som 
finns inom bolaget. Poängen är att över tid balansera insatserna mellan verk-
samheterna och på det viset få en jämnare belastning på bolaget som helhet. 
Genom att samordna flera tekniska verksamheter inom ramen för ett bolag 
kan sådana utjämningar över tid göras, vilket på sikt skapar en mer hållbar 
verksamhet. 

Att respektive verksamhet är organiserad som ett affärsområde gör att 
det finns en risk att det inte sker något utbyte i större omfattning mellan 
affärsområden. Det finns med andra ord en risk för ”stuprörs-tänkande”. 
Indelningen i stuprör riskerar således att inverka negativt på möjligheten att 
hitta eventuella samordningsvinster med att samla flera tekniska verksamhe-
ter inom ett och samma bolag. För att försöka överbrygga detta problem har 
Trollhättan Energi valt att arbeta verksamhetsövergripande i olika projekt. 
Detta för att samla organisationen kring områden som omfattar alla verk-
samhetsområden. Ett exempel på ett sådant gemensamt område är mätning 
av förbrukning, vilket är något som såväl el, värme och vatten måste göra. 
Ett annat område där det är möjligt att på olika sätt arbeta över gränserna 
är när det gäller beredskapen. Inom detta område har organisationen emel-
lertid inte kommit lika långt än. Med samarbete över verksamhetsområ-
dena blir det även möjligt att sprida kunskap mellan affärsområdena och att 
utbyta erfarenheter. 

När det gäller styrningen av verksamheten har bolaget ett uttalat mål 
att vara affärsmässigt. Styrfilosofin densamma för alla affärsområdena, men 
själva styrningen är anpassad till respektive verksamhets särart. 

Varje affärsområde styrs som ett dotterbolag och vd för bolaget har den 
övergripande bilden. Respektive affärsområde har sin egen styrelse inom 
vilken ledningen för affärsområdet ingår. I denna styrelse har de även möj-
lighet att lyfta in en extern representant för att få in kompetens som verk-
samheten har specifikt behov av.
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Hur affärsmässighet kan överföras till VA-verksamheten som är en verk-
samhet som inte får gå med vinst beror på hur man väljer att definiera 
begreppet affärsmässighet. Även inom VA-verksamheten finns det vinster 
i att se abonnenten som kund som köper en produkt. Att ge kunden ett 
proffsigt bemötande är viktigt och kanske ännu viktigare inom en verksam-
het som är monopol där kunden inte har någon valfrihet. 

Det finns även tjänster som affärsområdet VA-verksamheten gör som inte 
ligger inom ramen för kollektivet och som skulle kunna utvecklas och där 
VA-verksamheten skulle kunna sälja tjänster externt. En sådan verksamhet 
är laboratorietjänster. 

I ägardirektivet från 2009 står det angivet hur mycket de ska reinvestera i 
VA-nätet under de närmsta åren. Detta direktiv är baserat på det behov som 
ägarna definierade vid tidpunkten för bolagiseringen. Målen är höga och att 
reinvestera i den takt som föreslagits innebär att taxan måste höjas ordent-
ligt. (Taxan kommer därför att höjas med 30 % på 5 år). Detta är inte något 
som vållat någon diskussion, varken politiskt eller bland medborgarna. Från 
bolagets sida har man även lagt ned tid och resurser på att kommunicera ut 
till medborgarna att taxan höjs och varför. 

Med utgångspunkt i vision och strategi utarbetar de affärsplaner som 
sedan ska godkännas av respektive affärsområdes styrelse. Affärsplanerna 
består bland annat av mål som formulerats för respektive verksamheten 
baserat på vad som står uttryckt i företagets vision. Likaså tar styrelsen fram 
mål som sedan konkretiseras på verksamhetsnivå. Det pågår en process med 
att utarbeta nyckeltal för hur de ska mäta måluppfyllelse. 

Politisk styrning och ansvarsutkrävande 
Relationen mellan bolag och styrelse sker framförallt via vd. Respektive 
affärsområdeschef är inte verkställiga direkt under politiken, utan svarar 
mot vd. Däremot är affärsområdescheferna med på styrelsemötena i de fall 
något ärende som specifikt gäller deras verksamhet ska föredras. 

En princip som utarbetats är att de som väljs till bolagets styrelse inte ska 
sitta i kommunstyrelsen. Detta innebär att bolaget måste hitta andra vägar 
för att kommunicera bolagets verksamhet till kommunalråden. Här spe-
lar moderbolaget, Trollhättan Stadshus, en viktig roll eftersom kommunal-
råden där sitter i styrelsen. Till dessa möten bjuds bolagens presidier och vd 
in och kan avrapportera om bolagets verksamhet samt hur väl de lever upp 
till ägardirektiven. 

Ägardirektiven förändras inte i någon större utsträckning från år till år, 
men varje år gås de igenom och diskuteras. Bland annat ser ägarna över mål 
avseende soliditet och borgensramar. Det är framförallt sådana saker som 
har justerats över tid. 

Överlag anser ordförande i styrelsen att de från ägarhåll har stort förtro-
ende för bolaget och den verksamhet som bedrivs inom ramen för detta. 
Ordförande upplever inte heller att det finns en konflikt mellan olika 
affärsområden fast att de har olika förutsättningar. Det enda som kan ha 
skapat viss diskussion är att VA-verksamheten de senaste åren fått mycket 
uppmärksamhet eftersom det är ett område där stora investeringar görs för 
tillfället. Detta är något som kommer att jämnas ut över tid, eftersom det 
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varierar från år till år vilka frågor som är i fokus och därmed också vilket 
affärsområde som behöver extra resurser. 

Trollhättan Energi är ett bolag som utgörs av flera olika affärsområden 
där respektive affärsområde representerar en verksamhet som kräver spe-
cialistkunskaper, vilket ställer stora krav på styrelsen. Det är därför viktigt 
att styrelsen har förståelse för den verksamhet som bedrivs inom bolaget. 
Annars finns risken att det främst är tjänstemännen och vd som styr verk-
samheten. 

Dialogen med såväl ägare som medborgare är viktig. Ansvaret för kom-
munikationen med medborgarna ligger på bolaget. Framförallt när det gäl-
ler dialogen med medborgarna finns det mer att göra och här kan bolaget 
bli bättre. Nyligen har en kommunikatör anställts och arbete har inletts 
med att informera i skolor. Generellt har arbetet med kommunikation kring 
VA-frågorna blivit mer strukturerade sedan verksamheten införlivades med 
bolaget.

Enligt en ledamot i styrelsen har kunskapen om verksamheten på politisk 
nivå ökat efter bolagiseringen. Hon satt tidigare i tekniska nämnden, men 
var då inte lika insatt i VA-frågorna som hon är nu efter några år i styrelsen 
på Trollhättan Energi. 

Effekter av val av organisationsform för VA-verksamheten 
En tydlig fördel med bolagsformen är att i bolagsformen får VA-verksamhe-
ten en egen identitet och en ekonomi. Detta innebär att VA-verksamheten 
får ett eget resultat och balansräkning. Detta kan även åstadkommas i en 
förvaltning, men erfarenheterna från Trollhättan pekar på att det är lättare 
inom ramen för bolagsformen. Likaså upplevs det som lättare att få till stånd 
pengar för investeringar då inte VA-verksamheten längre konkurrerar med 
övrig kommunal verksamhet. Det gör att det finns ett annat utrymme för 
att göra investeringar när verksamheten ligger i bolagsform än vad det finns 
när VA-verksamheten är en del av en teknisk förvaltning. 

Utöver att bolagsformen ger VA-verksamheten en egen ekonomi, ges VA-
frågorna ett större utrymme. En förklaring till detta kan vara att vd för ett 
bolag har ett tydligt mandat. En annan förklaring är att styrelsen för ett 
bolag har ett tydligt ansvar för verksamheterna som bedrivs inom ramen 
för bolaget och därmed också ett annat intresse för verksamheterna och kan 
också fokusera mer på enskilda verksamheters behov. 

Inom Trollhättan Energi utgör VA-verksamheten ett affärsområde bland 
flera. De övriga affärsområdena har, till skillnad från VA-verksamheten, 
möjlighet att gå med vinst och drivs också affärsmässigt. I Trollhättan upp-
lever man ändå att det finns fördelar med att ingå i ett affärsdrivande bolag. 
En sådan fördel är att det trots allt finns möjlighet att över tid hitta möjlig-
heter att skapa affärer även inom VA-verksamheten. Ett område där sådana 
möjligheter eventuellt finns är inom biogas. 

Ett problem som upplevs med att kombinera VA-verksamheten med 
affärsdrivande verksamheter är att VA som verksamhet inte bidrar till bola-
gets soliditet, eftersom det inte är tillåtet att dessa tjänster drivs med över-
skott. Däremot är det en verksamhet som tar mycket kapital i anspråk. Inte 
minst med tanke på behovet av framtida investeringar. I Trollhättan Energis 
fall var detta något som ägarna uppmärksammade innan VA-verksamheten 

73



bolagiserades. Beslut fattades därför att när utvecklingen av bolagets solidi-
tet rapporteras till ägarna ska de skulder och tillgångar hänförliga till affärs-
område VA-verksamheten inte ingå i denna beräkning. 

Rekrytering av personer med rätt kompetens till VA-verksamheten har 
inte varit några problem. Ett flertal rekryteringar har gjorts nyligen och det 
har inte varit svårt att få bra sökanden till tjänsterna. Fördelen med ett bolag 
är att bolaget har möjlighet att utveckla ett varumärke och en egen kultur, 
vilket i sin tur kan inverka på ett positivt sätt på bilden av bolaget som 
arbetsgivare och därmed underlätta rekrytering. Likaså är förmånerna för 
personalen bättre, vilket också gör det lättare att rekrytera.

Enligt en av politikerna i styrelsen har det politiska syftet bakom bola-
giseringen, det vill säga att ta itu främst med eftersatt underhåll, uppfyllts. 
En anledning till detta är att med bolagiseringen har det blivit enklare att 
genomföra stora investeringar och underhåll i och med att den ekonomiska 
styrningen blivit tydligare och verksamheten behov därmed synliggörs på 
ett annat sätt än tidigare. Likaså har beslutsvägarna blivit snabbare. 

Övriga effekter av val av organisationsform
Själva övergången då VA-verksamheten lyftes in i bolaget gick bra. Själva 
bolagiseringen var enkel då VA enbart lyftes in som ett eget affärsområde, 
vilket innebar att det inte krävdes någon organisationsförändring i bolaget. 
Det var en del skepsis inför bolagiseringen av VA-verksamheten, men såväl 
personalen i de övriga affärsområdena som inom VA-verksamheten är nöjda 
med förändringen. Det krävdes emellertid att själva införlivandet av VA-
verksamheten i Trollhättans Energi förbereddes noga innan för att flytten 
skulle ske smidigt. Bland annat behöver kostnader för olika aktiviteter ses 
över innan en flytt sker för att säkerställa att dessa är rätt när VA-verksam-
heten bryts ut från förvaltningens budget. 

Erfarenheten från Trollhättan är att när VA-verksamheten blir en del av 
ett Multi-Utility bolag blir affärsområdescheferna mer självständiga. Vd för 
bolaget är inte inne och styr verksamheten, utan fokuserar på bolaget som 
helhet. Detta gör att det finns stort utrymme för affärsområdescheferna att 
självständigt styra upp den verksamhet de ansvarar för. I Trollhättan Energi 
är VA-verksamheten processtyrt med två huvudprocesser, dricksvatten och 
avloppsrening. Vart och ett av dessa processområden har en chef som svarar 
gentemot affärsområdeschefen. Utöver det finns stödfunktioner i form av 
utveckling, rörnät och laboratoriumtjänster. 

Lärdomar och framtida utmaningar
Samverkan mellan teknikslag innebär inte alla de utmaningar som VA-
verksamheten står inför kan bemötas fullt ut. Det kan därför finnas behov 
att framöver hitta vägar till samverkan med andra kommuner inom områ-
det VA-verksamheten. När det gäller dricksvatten har en dialog inletts med 
Vänersborg och en viss samverkan på beredskapssidan sker redan idag. Det 
kan finnas fler områden där kommunerna skulle vinna på en samverkan och 
en utredning pågår därför nu. 

En viktig fråga att hantera i samband med en bolagisering är hur rela-
tionen med kommunen ska organiseras efter bolagiseringen. Det finns en 
risk att det blir en vi och dem kultur och att samarbetet inom bygg- och 
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planprocesser och andra samhällsbyggnadsfrågor blir påverkade. I Trollhät-
tan sitter representanter från VA-verksamheten med i alla viktiga forum och 
grupper och här är det ingen skillnad från hur det var tidigare. Däremot 
finns det en tendens att kommunens representanter ibland tycker att VA-
verksamheten sitter för långt ifrån dem. 

En annan risk är att det kan uppstå en konkurrens affärsområdena emel-
lan. I Trollhättan Energi har mycket fokus de senaste åren legat på VA-verk-
samheten då det görs omfattande investeringar inom detta område. Detta 
har gjort att andra affärsområden känner att de får stå tillbaka till förmån för 
VA-verksamheten. Balansen mellan affärsområdena är således en fråga som 
kan dyka upp i ett Multi-Utility bolag. 

En annan viktig fråga är hur verksamheterna kan dra nytta av varandra 
när de ligger tillsammans i ett Multi-Utility bolag. Det finns en risk att 
det blir mycket fokus på det egna affärsområdet. Å andra sidan får inte 
för mycket energi gå åt till att driva gemensamma projekt då detta i så fall 
riskerar att ske på bekostnad av fokus på de enskilda verksamheterna. Det 
handlar således om att hitta en bra balans och att hitta de områden där sam-
verkan över verksamhetsgränser ger upphov till synergieffekter. 

I Trollhättan Energi ingår inte renhållning, utan de är kvar i den kommu-
nala förvaltningen. Att ta med renhållning skulle antagligen innebära att de 
olika affärsområdena hänger ihop bättre, eftersom bolaget då skulle kunna 
arbeta med hållbarhetsfrågor utifrån ett helhetsperspektiv. Redan idag delar 
renhållning kundtjänst med Trollhättan Energi. 
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Bilaga 8
Borlänge Energi

Fakta Borlänge Energi

Invånare i Borlänge 49 482 

Abonnenter 10 900

Antal anställda 221

Omsättning Omsättning hela bolaget 2011 761,5 miljoner kr. 
Omsättning VA 2011 72,4 miljoner kr.

Dricksvatten produktion 5 960 000 m3

Renat spillvatten 5 300 000m3

VA-ledningar och pumpstationer 66 mil vattenledningar, 49 mil spillvatten-
ledningar, 30 mil dagvattenledningar.  
112 pumpstationer

Bakgrund och motiv till val av organisationsform
VA-verksamheten flyttade över från förvaltning till Borlänge Energi 1997. 
I Borlänge Energi fanns då sedan tidigare el, avfall och fjärrvärme. Anled-
ningen till att man valde att flytta över VA-verksamheten från förvaltningen 
till bolaget var att man ville samordna VA-verksamheten med övriga nät- 
och avgiftsfinansierade tjänsterna för att uppnå rationaliserings- och eko-
nomiska vinster. 

Organisationsform
AB Borlänge Energi är ett kommunalägt aktiebolag som ansvarar för flera 
olika verksamheter inom området teknisk infrastruktur samt gatu- och 
parkskötsel och kollektivtrafik i Borlänge kommun. VA-verksamheten är en 
av de verksamheter som ligger inom bolaget. 

Huvudmannaskapet för VA-verksamheten har kommunen delegerat till 
Borlänge Energi. Det enda som beslutas av fullmäktige i Borlänge kommun 
är VA-taxan, men underlaget för beslutet utarbetas av bolaget. I praktiken 
blir det svårt för kommunfullmäktige att säga nej till föreslagen taxa efter-
som det skulle innebära att bolaget inte kan utföra sin verksamhet. 

Ekonomisk styrning och styrning av verksamheten
Verksamheterna inom Borlänge Energi är organiserade så att alla produkt-
områden ligger under en avdelning som heter teknisk försörjning. I denna 
ingår VA-verksamheten, elnät, fjärrkyla, fjärrvärme och stadsnät. Respektive 
produktområdeschef svarar således i första hand gentemot chefen för avdel-
ningen teknisk försörjning som i sin tur lyder direkt under vd. Chefen för 
teknisk försörjning får således en central funktion då det är denna person 
som ska samordna alla produktområdena och motverka att frågor hamnar 
mellan stolarna.

Utöver det har de olika stödfunktionerna (tekniskt stöd och avfall, kund-
stöd, verksamhetsstöd och underhåll och projekt) egna avdelningar. Likaså 
utgör stadsmiljö en egen avdelning eftersom denna är skattefinansierad och 
skiljer sig från produktområdena. 

76



På bolagsnivån arbetar de inte utifrån budget, utan ifrån femåriga planer 
för verksamheten. Därefter är det upp till respektive verksamhetsområdes-
chef att utarbeta en budget för sin verksamhet. Fokus är istället på hur verk-
samheten kan bli mer effektiv samt på ett bättre sätt hantera mer externa 
väderförhållanden, eftersom den verksamhet som bedrivs inom ramen för 
bolaget till stor del påverkas av vädret. 

En gång i månaden träffar respektive chef för verksamhetsområdena 
under tekniskförsörjning vd och chefen för teknisk försörjning för att sam-
tal om utvecklingen inom deras område. På det viset håller sig vd uppdate-
rad om vad som sker inom respektive område. 

Politisk styrning och ansvarsutkrävande 
Borlänge Energi har en blandad styrelse som består av såväl politiskt tillsatta 
ledamöter som icke politiskt tillsatta ledamöter. De senare är valda utifrån 
den kompetens och erfarenhet de har av de verksamheter som bedrivs inom 
Borlänge Energi. De externa ledamöterna tillför kompetens till styrelsen 
som innebär ett stöd för politikerna. Att ha externa ledamöter med erfaren-
het av branschen innebär även ökade krav på tjänstemännen som föredrar 
ärenden. Totalt sett består styrelsen av sju ordinarie ledamöter, tre externa 
och två adjungerade. Det finns även suppleanter, men de är bara med på 
mötena när ordinarie ledamot är frånvarande. Fördelen är att styrelsen inte 
blir för stor. Nackdelen är att suppleanterna kanske inte är lika insatta i alla 
frågor. 

När det gäller att företräda bolagets intressen gentemot kommunen samt 
förankra bolagets verksamhet hos ägaren är det framförallt vd och styrelsens 
ordförande som arbetar med detta. Vad som underlättar här är att ordfö-
rande i bolagets styrelse sitter med i fullmäktige. Utöver det är kommun-
direktören och kommunstyrelsens ordförande in adjungerade i styrelsen. 

Ytterst lyder Borlänge Energi under kommunfullmäktige, men bolaget 
ägs av koncernbolaget Borlänge Kommun Förvaltnings AB. Borlänge Kom-
mun Förvaltnings AB äger även kommunens övriga bolag. Styrelsen för 
koncernbolaget består av samma ledamöter som sitter i kommunstyrelsens 
finansutskott. 

Mellan bolagets styrelse och fullmäktige finns det således en koncern-
nivå. På koncernnivå har de ledningsträffar där vd för bolagen i kommunen, 
kommundirektören och sektorsansvariga i kommunen sitter med. Detta är 
ett av de forum där vd förankrar bolagets verksamhet i kommunen. Det är 
framförallt på denna nivå relationen mellan bolaget och ägaren diskuteras. 

Ägardirektiven som sätter upp ramarna för bolagets verksamhet är mer 
övergripande och sätter inte upp riktlinjer för de olika verksamheterna som 
ryms inom bolaget. Ägardirektiven ses över varje år, men det är inte alltid 
att det sker ändringar. Det sker med jämna mellanrum en diskussion inom 
kommunen och mellan kommunen och bolaget vad som är en lämplig nivå 
för ägardirektiven och frågan är om de ska ändras och framöver även inne-
hålla riktlinjer för de olika verksamheterna. Detta kan bli något som behö-
ver göras om Teckalkriterierna införs i svensk lagstiftning. 

På varje styrelsemöte sker det en ekonomisk rapportering. Utöver det 
finns det en intern kontrollplan som innebär att varje projekt som inleds 
följs upp och rapporteras av vid varje möte. Det sker också en årlig uppfölj-
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ning av verksamheten i styrelsen av frågor som bland annat rör organisatio-
nen och personalen. 

Från ägarens sida är man nöjd med vad bolaget åstadkommer. Bolaget går 
varje år med vinst och ger en avkastning till kommunen varje år. Dessutom 
upplever man att kunderna är nöjda med kvaliteten på tjänsterna och avgif-
terna är låga i jämförelse med andra kommuner i landet. Enligt vd är det 
emellertid viktigt att trots detta alltid visa att bolaget är konkurrenskraftigt 
för att säkerställa att förtroendet inte försvinner. 

Effekter av val av organisationsform för VA-verksamheten 
Den stora fördelen för VA-verksamheten är att alla ledningsdragande verk-
samheter sitter i samma hus, vilket underlättar samordningen verksamhe-
terna emellan. Likaså finns det möjlighet att arbeta med att ta fram gemen-
samma system för karthantering och liknande som klarar allas behov, vilket 
också underlättar samarbete. 

Relationen till kommunens övriga funktioner fungerar bra. Borlänge 
Energi är med i den kommunala planprocessen och har representanter på 
kommunens möten. De hade däremot gärna sett att de kommit in ännu 
tidigare i processen än vad de gör idag. Likaså känner de att kommunen inte 
alltid är insatt i vilka vattenfrågor som ligger inom ramen för vattentjänst-
lagen och vilka kostnader bolaget respektive kommunen ska bära. 

Det är lättare för VA-verksamheten som en del i ett större bolag att möta 
de ökade kraven på verksamheten. Framförallt när det gäller kompetens-
försörjningen. Det är till exempel lättare att få gehör för lönefrågor och 
beslutsvägarna är kortare. Det är emellertid inte tillräckligt i längden, utan 
samverkan med andra kommuner kommer också att behövas. En kommun 
de samverkar med är Falun. Bland annat bygger de en gemensam vatten-
täckt tillsammans med Falun. Bakgrunden till den gemensamma vattentäk-
ten var att Falun var i behov av en ny vattentäckt samtidigt som Borlänge 
var i behov av en ny reservvattentäkt. Beslut fattades därför om att göra en 
gemensam investering. För samverkan med Falun har de sedan 2009 for-
mellt bildat ett gemensamägt bolag inom ramen för vilket de har hanterat 
den gemensamma investeringen. De har även inlett diskussioner om att 
bilda en gemensam driftsorganisation. 

Genom att ingå i ett bolag kan även VA-verksamheten ta del av kund-
tjänst och den kommunikation bolaget bedriver gentemot sina kunder. I en 
monopolverksamhet i förvaltningsform är inte kommunikation och kund-
tjänst i fokus på samma sätt. Detta är något som gynnar VA-verksamheten i 
en sådan modell som man valt i Borlänge. 

Övriga effekter av val av organisationsform
En fördel med att samla alla tekniska verksamheter är att en hel del aktivite-
ter kan samordnas vilket leder till ett effektivare utnyttjande av personalen. 
Funktioner som i Borlänge Energi har samordnats på detta sätt är bered-
skapspersonal, underhållspersonal och det finns även en gemensam projekt-
organisation. Att samordna beredskapspersonal innebär även att organisa-
tionen blir mindre sårbar då det finns möjlighet att internt samla resurserna 
i samband med toppar i verksamheten som till exempel kan uppstå vid mer 
extrem väderlek. 

78



Ytterligare en fördel med att samordna verksamheterna är att en samsyn 
kan skapas när det gäller grävarbete ute i kommunen. Verksamheterna gör 
gemensamma planer för när grävarbete behöver göras och kan därmed i stor 
utsträckning samordna dessa insatser. 

Ytterligare samordningsvinster är att de kan göra gemensamma utveck-
lingsprojekt för alla verksamheter. Ett exempel är det projekt som bolaget nu 
arbetar med som syftar till att ändra hur mätning av förbrukning sker. Målet 
är att mätarna ska kunna fjärravläsas och att kunderna ska få kontinuerlig 
information om hur deras förbrukning ser ut. Projekt har sitt ursprung i att 
det för elverksamhet har blivit lagstadgat hur mätning ska ske. Liknande lag 
kommer att tas för fjärrvärme. När anpassning sker till de nya lagkraven på 
el-sidan väljer därför Borlänge Energi att se över hur mätning sker inom alla 
verksamhetsområdena. På det viset kan man utnyttja erfarenheterna från ett 
område i ett annat. 

Att samla verksamheterna innebär även att de har ett gemensamt ansikte 
utåt gentemot invånarna. I många fall har de olika verksamheter som bola-
get utför samma kunder. Detta innebär att de även kan ha ett helhetsgrepp 
på arbetet med miljöfrågor gentemot kommuninvånarna. 

Att arbeta med att stärka varumärket är något de har satsat och satsar 
mycket på. Utgångspunkten är visionen för bolaget som utgår från att invå-
narna är såväl kunder som ägare till Borlänge Energi och de ska vara stolta 
över bolaget. Borås Energi är välkänt hos invånarna och har ett gott rykte. 
I de kund- och varumärkesundersökningar som gjorts visar det sig att 64 % 
av invånarna är stolta över bolaget. Kundkontakten har också blivit bättre 
sedan verksamheterna började bedrivas i bolagsform.

Ett större bolag har möjlighet att medverka i olika sammanhang samt 
att påverka utvecklingen i branschen och att samarbeta med forskning och 
högskolor. Representanter för Borlänge Energi sitter med i olika nätverk 
och bolaget är även involverad i utbildningen. Det senare är ett sätt att säkra 
framtida kompetensförsörjning och att stärka bolagets varumärke gentemot 
personer på väg in i branschen. 

Lärdomar och framtida utmaningar
Det finns vissa svårigheter med att samordna VA-verksamhet som styrs av 
självkostnadsprincipen med vinstdrivande verksamhet. Det tenderar att bli 
en annan kultur inom VA-verksamheten än inom övriga verksamheter som 
gör att det är svårt att få till stånd en kultur där man arbetar affärsmäs-
sigt. Inom Borlänge Energi finns även elnät som också är en monopolverk-
samhet, men den regleras på ett annat sätt vilket gör att VA-verksamheten 
sticker ut från de övriga.

Bolagsformen har fördelar för samverkan såväl mellan verksamhetsområ-
den som mellan kommuner. Beslutsvägarna är snabbare och det är lättare att 
arbeta inom och mellan bolag än över förvaltningsgränser. 
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Bilaga 9
Borås Energi och Miljö 

Fakta Borås Energi

Folkmängd Borås 104 867

Antal anställda 217

Omsättning Hela bolaget ca 950 miljoner kronor per år, 
VA 2011 ca 163 miljoner kronor

Bakgrund och motiv till val av organisationsform
Borås Energi bildades 1996 som ett resultat av avregleringen av elmarkna-
den. Successivt har bolaget tagit över de tekniska verksamheterna från kom-
munen. 2007 införlivades avfall med Borås Energi och Miljö och 2011 var 
det VA-verksamhetens tur. Bakgrunden till att såväl avfall som VA-verksam-
heten införlivades med bolaget var att man ansåg att synergieffekter kunde 
uppstå av att samordna verksamheterna. 

Ytterligare en faktor som påverkade valet att införliva VA-verksamheten 
med Borås Energi och Miljö var att ett nytt avloppsreningsverk behövde 
byggas samtidigt som planer fanns på att bygga ett nytta kraftverk. Att sam-
ordna dessa stora investeringar och låta en aktör utföra båda ansågs som 
fördelaktigt. 

Organisationsform
Borås Energi och Miljö är ett kommunalägt aktiebolag som utför en rad 
olika verksamheter inom tekniskinfrastruktur. De områden inom vilka bola-
get har verksamhet och erbjuder tjänster är: fjärrvärme, fjärrkyla, biogas, 
avfallshantering, vatten och avlopp samt energi och avfallstjänster. Bolaget 
har även egen elproduktion. 

Huvudmannaskapet för VA-verksamheten är delegerat till Borås Energi 
och Miljö. Däremot fattas beslut om taxa, ABVA och verksamhetsområde 
av kommunfullmäktige i Borås. Även om det är kommunfullmäktige som 
fattar beslut om taxan är det kommunstyrelsen i egenskap av beredande 
nämnd som fastslår budgeten för VA-verksamheten. Detta gör de på delega-
tion av kommunfullmäktige. 

Ekonomisk styrning och styrning av verksamheten
Verksamheterna är indelade i sex affärsområden, men de strävar mot att 
arbeta över gränserna mellan de olika affärsområdena för att uppnå synergi-
effekter. Däremot är det en fördel att även ha verksamheterna uppdelade på 
affärsområden då detta underlättar särredovisningen som krävs inom bland 
annat vatten och avlopp. 

Inom ramen för affärsområde vatten och avlopp utarbetas en plan för 
verksamheten som sedan ligger till grund för förslag till taxa. Verksamhets-
planen fastställs av styrelsen för bolaget. Därefter skickas förslaget till kom-
munstyrelsen som är beredande nämnd för att därefter beslutas i kommun-
fullmäktige. 
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 När det gäller investeringar arbetar affärsområdet fram en investerings-
plan som gäller för det kommande året. Denna beslutas sedan först i bola-
gets styrelse och därefter av kommunfullmäktige. Om något behov uppstår 
under året som inte täcks av investeringsplanen lyfts detta specifikt till kom-
munfullmäktige. 

Politisk styrning och ansvarsutkrävande 
Borås Energi och Miljö ingår i kommunkoncernen och ytterst är det således 
koncernledningen som anger den politiska inriktningen för verksamheten. 
Bolaget i sig styrs av en politiskt tillsatt styrelse. Styrelsen består av 11 ordi-
narie ledamöter och 11 suppleanter. 

Ingen i presidiet i bolagets styrelse sitter med i kommunfullmäktige. 
Detta gör att det blir viktigt att ledamöterna i styrelsen kan förankra frågor 
som är viktiga för bolaget i andra forum och genom andra kontakter med 
framförallt kommunalråden. 

Utöver styrelsemötena anordnas det seminarier en gång på hösten och en 
gång på våren där styrelsen och bolagsledningen diskuterar bolagets fram-
tida strategi. Resultatet av dessa seminarier är en strategisk plan på fem år 
som sedan hela tiden byggs på och förnyas. Utifrån denna femåriga plan 
utarbetas det sedan inom bolaget en verksamhetsplan och en budget. 

Kommunikationen till medborgarna är viktig och det är något de arbetar 
på att utveckla. Bland annat kommer de att ta fram en möteslokal i det 
hus där bolaget har sin verksamhet. Tanken är att medborgarna ska kunna 
komma hit och lära sig mer om den verksamhet som Borås Energi och Miljö 
bedriver. Utöver det anordnas det en kretsloppsvecka och en miljögala i 
kommunen varje år där Borås Energi och Miljö är en central aktör. 

Varje affärsområde utarbetar en egen budget och i detta arbete utgår de 
från respektive affärsområdes behov. Kostnaderna inom bolaget fördelas 
baserat på nyttjandegrad, vilket i sin tur baseras på tidredovisning. När det 
gäller kostnader för gemensam overhead fördelas detta baserat på respektive 
affärsområdes omsättning. Utöver det sker även en hel del interfakturering 
då bolaget har en beställar- utförarorganisation. 

Effekter av val av organisationsform för VA-verksamheten 
Några negativa effekter av att samordna VA-verksamhet med affärs- och 
vinstdrivande verksamheter har inte upplevts i Borås. Tvärtom. VA-verk-
samheten skiljer sig inte så mycket från avfall och fjärrvärme som också är 
verksamheter som ska särredovisas. Att VA-verksamheten inte är vinstdri-
vande är således inget problem. De effektiviseringar som uppnås genom att 
samordna funktioner blir istället en kostnadsbesparing för verksamheten. 

Vatten och avlopp är en verksamhet som till sin karaktär lämpar sig att 
bedriva i bolagsform och att driva affärsmässigt även om det inte är en 
vinstdrivande verksamhet. VA-verksamheten som affärsområde kan erbjuda 
tjänster som är gränsöverskridande, vilket är till gagn för såväl VA-verksam-
heten som övriga verksamheter. Det enda som de behöver säkerställa är att 
det sker en särredovisning av det som tillhör VA-kollektivet. Utöver det är 
det inget som hindrar att kunskapen inom VA-verksamheten även används 
inom andra verksamhetsområden. Att samarbeta gränsöverskridande och 
hitta möjligheter till att göra affärer även inom VA-verksamheten som verk-
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samhetsområde är något som i slutändan gynnar VA-kollektivet då det är 
ett sätt att hålla kostnaderna nere. Den här typen av effekter kan inte åstad-
kommas i förvaltningsform. 

De samordningsvinster som uppnås inom administrationen är synergi-
effekter som också kan uppnås inom förvaltningsformen. Vad som däremot 
blir bättre är samordningen av fakturering där VA-verksamheten har många 
likheter med fjärrvärme och avfall. Likaså blir marknads- och kundtjänst-
funktionerna bättre genom att samordna verksamheterna i bolagsform. 

Relationen mellan VA-sidan och kommunen när det gäller planering 
och samordning av samhällsbyggnadsfunktioner fungerar överlag bra även 
när VA-verksamheten ligger utanför den kommunala förvaltningen. Enligt 
VA-chefen hade en samverkan behövts oavsett om VA-verksamheten var 
organiserat i förvaltningsform eller som nu i ett bolag. Representanter för 
VA-verksamheten sitter med i de möten de behöver sitta med på och de är 
även remissinstans i ett flertal frågor. Däremot går det inte att bortse ifrån 
att geografiskt sett kommer man längre ifrån vissa kommunala funktioner 
som man behöver samverka med. Å andra sidan kommer man närmre de 
som finns i bolaget. 

När det gäller den ekonomiska redovisningen har VA-verksamheten bli-
vit mer renodlad sedan den införlivades med bolaget. Tidigare hade inte 
gränsdragningen mellan VA-verksamheten och övriga verksamheter på 
gatukontoret varit lika tydlig. Detta var något som upptäcktes i samband 
med att VA-verksamhetens ekonomi flyttades över till bolaget. 

Övriga effekter av val av organisationsform
För verksamheterna i bolaget finns det synergieffekter att uppnå genom 
samordning av personal och gemensamma funktioner. Framförallt delar de 
på underhållspersonal, projekterar och viss teknisk personal. Sedan VA-verk-
samheten införlivades har en underhållsavdelning och en projektavdelning 
bildats som enbart arbetar med dessa frågor och gör det gränsöverskridande. 
Detta har resulterat i ett ökat kunskapsutbyte mellan verksamhetsområden. 
Utöver det samordnar de övervakningstjänster, kundtjänst, marknadsavdel-
ning och övrig administration.

Att samla verksamheterna i ett bolag har gjort att Borås Energi och Miljö 
har kunnat arbeta med att ta fram helhetslösningar för kunderna. Speciellt 
med tanke på att en kund ofta är kund till alla de verksamheter bolaget har. 
Det är det faktum att verksamheterna som bedrivs inom ramen för bolaget 
till stor del har samma kunder som gjort att det är lönsamt att samordna 
dem i ett bolag. I och med att kundtjänsten är samordnad har kunderna 
dessutom endast en väg in i bolaget. 

Det är inte bara kunderna som är gemensamma för verksamheterna i 
bolaget, utan även att de infrastrukturverksamheter som är centrala för sam-
hällsbyggnaden. Att samordna verksamheterna i ett bolag har därför även av 
betydelse samhällsbyggnadsplaneringen. 

I ett bolag finns det andra karriärvägar och andra möjligheter att utveckla 
och ta hand om personalen än vad det finns i en förvaltning. Som bolag blir 
man därför en mer attraktiv arbetsgivare även mot yngre. I Borås Energi 
och Miljö arbetar personalen mer gränsöverskridande över verksamheterna 
och det gör att de kan erbjuda sin personal möjligheter till att bredda och 
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utveckla sin kompetens. Även detta har bidragit till att göra dem attraktiva 
som arbetsgivare. 

Vd för Borås Energi och Miljö tror även på att fler synergieffekter med 
att samla VA-verksamheten med övriga verksamheter i samma bolag kom-
mer att utvecklas framöver. Ett område som har potential är till exempel 
biogas. Biogas är sedan VA-verksamheten införlivades med bolaget ett eget 
affärsområde.

Lärdomar och framtida utmaningar
För att få till stånd synergieffekter är det viktigt att se hur de olika delarna 
kan integreras med varandra och i vilken utsträckning personalen kan använ-
das för flera verksamheter. Ett exempel på när personalen kan samordnas är 
när det gäller beredskapen. Ett annat på hur verksamheter kan integreras är 
laboratorieverksamheten. En sådan verksamhet har inte bara VA-sidan nytta 
av utan även andra verksamheter inom bolaget och det är även tjänster som 
kan säljas externt. När VA-verksamheten införlivades i bolaget valde man 
därför att bryta ut laboratorietjänsterna från VA-verksamheten.

När en verksamhet går från förvaltning över i bolagsform är det en över-
gångsperiod innan personalen har satt sig in i vad det innebär att arbeta i 
bolag som drivs affärsmässig. Detta var erfarenheten både när avfall och 
VA-verksamheten införlivades med bolaget. 

När det gäller ekonomi och redovisning finns det en hel del som måste 
sättas på plats när en ny verksamhet införlivas med bolaget. Speciellt när 
verksamheten har ett specifikt regelverk som VA-verksamheten har. När 
VA-verksamheten flyttades över och nya kontoplaner upprättades (konto-
plan för bolag och förvaltning ser olika ut), tappade de historiken. I och 
med att de tappade historiken tappade de även möjligheten att förutsäga 
kostnader och göra uppföljningar. Detta tar det tid att bygga upp igen. 
Utöver detta var de tvungna att säkerställa att samma system för avskriv-
ning och bokföring av investeringar användes inom VA-verksamheten som 
i resten av bolaget. 
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