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Förslag förändring utifrån samordningsutredning av 
fastignetsverksaniheten i Sala kommun 

Fasticon AB har på uppdrag av Sala kommun genomfört en samordningsutredning av 
fastighetsverksamheten. Kommunstyrelsens arbetsutskott har varit styrgrupp. Uppdraget har 
varit att utföra en översyn och analys av den kommunala fastighetsförvaltningen och identifiera 
förbättringsmöjligheter och alternativa lösningar med avsikt att effektivisera den kommunala 
fastighetsförvaltningen och lokalförsörjningen. Uppdraget omfattar fastigheterna inom följande 
enheter; 

Tekniska förvaltningen, lokalförvaltarna 

Sala bostäder AB 

SIFAB 

Sala Silvergruva AB 

Väsby Kungsgård 

Utredningen föreslår ett antal alternativ och intressanta slutsatser. 

De förslag som bör inrättas omgående är inrättande av tjänst som lokalstrateg med ansvar att 
föra kommunens talan gällande tecknande och uppsägning av hyreskontrakt. 

Utredningens förslag föreslås kunna hanteras i olika steg och att en lokalbehovsutredning 
tillsätts som grund för ev ytterligare beslut. 



Sala 2012-06-12 

Förslag till beslut 

Utifrån samordnings utredningen av fastighetsverksamheten så föreslås arbetsutskottet 
kommunstyrelsen besluta: 

SKRIVELSE 

Att avsätta medel inom befintlig ram för inrättande av ny tjänst som lokalstrateg med placering i 
kommunchefens stab 

Att tillsätta en lokalbehovsutredning som ska redovisas senast tre månader efter att 
lokalstrategen tillträtt 

Att uppdra till kommunchefen att ta fram ett konkret förslag med syfte att Sala silvergruvas 
fastigheter överförs till Sala kommun och att turistverksamheten vid gruvan bildar nytt bolag 

Att efter redovisning av lokalbehovsutredningen ta ställning till övriga förslag i utredningen 

Per-Olov Rapp (S) 
Kommunstyrelsens ordförande 
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1 INLEDNING 

1.1 Uppdraget 

Utföra en översyn och analys av den kommunala fastighetsförvaltningen och identifiera 
förbätrringsmöjligheter och alternativa lösningar med avsikt att effektidsera den 
kommunala fastighetsförvaltningen och lokalförsörjningen. Uppdraget omfattar 
fastigheterna inom följande enheter: 

Tekniska förvaltningen, lokalförvaltarna 
Sala Bostäder AB (helägt) 
Sala Industrifastigheter AB (helägt) 
Sala Sih-ergruva AB (delägt ca 80 %) 
Väsby Kungsgård, kommunalt förvaltningsåtagande 

Analysen tar sin utgångspunkt i en nulägesbeskrivning av kommunens fastighetsägande och 
förvaltande enheter. Utifran genomförd nulägesbeskrivning har analysen därefter inriktas 
mot att presentera mö;Jiga aJtemativinklusive konsekvenser. 

Inom ramen för utredningen ingår även att i relation till respektive samordningsalternativ 
övergripande beskriva konsekvenser gällande: 
~ fastighetsrättsliga konsekvenser, stämpelskatter, investeringsrnoms mm 
~ arbetsrättsliga frägor, verksamhetsövergång, anställningsvillkor etc. 
~ lagen (2007:1091) om offentlig upphandling ("LOU"), teckal~kriterier 
~ nya lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag 
~ olika affärslogiker, behov 
~ sammanslagning av skilda organisationer, företagskulturer 

1.2 Genomförande 

Utredningen baseras på faktainsamling och intervjuer som genomförts med nyckelpersoner 
inom de berörda enheterna. Baserat på Fasticons samlade erfarenheter har därefter en 
analys av samordningsalternativen genomförts vilken resulterar i rekommendationer och 
handlingsplan. 

Projektet har genomförts enligt nedan defmierade steg: 

Steg 1, Kartläggning av nuvarande organisation och arbetssätt 
(i syfte att få tillräcklig bakgrundsinfo och kunskap inför steg 2) 

• Inläsning av fakta relaterat material för respekti,~e bolag och verksamheter. 
Underlag från Beställaren/ fastighetsfcirvaltande enheterna, exempel: 
~ Senaste årsredovisning, bokslut 
~ Aktuella ägardirektiv, affärsplaner, verksamhetsplaner etc. 
~ Organisationsplaner / beskrivningar 
~ Personallistor, antal anställda 
~ Fastighetslistor, övergripande mängder och volymer 

• Intervjuer med ledande nyckelpersoner inom respektive bolag och avdelning för 
gemensam genomgång och beskrivning av verksamhet och organisation, arbetssätt 
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mm. 

• Kort beskrivning och summering av respektive bolag och avdelnings verksamhet. 

• Övergripande effektivitetsanalys av nuvarande fastighetsförvaltning. 

Steg 2, Analys samordningsalternativ. 

I denna utredning koncentreras utredningsalternativen till nedanstående: 

Samordning av fastighetsförvaltning: 
Med fastighetsförvaltning avses ansvaret for tekniska och administrativa arbetsuppgifter relaterade till 
fastighetsverksamheten. 

Alternativ la: All förvaltning av lokalfastigheter överförs till ett nybildat bolag Sala 
lokalförvaltning AB (SALAB) och all bostadsförvaltning överförs till AB Salabostäder 
(SALBO) samt förvaltningsavtal tecknas mellan Sala kommun och SALAB respektive 
SALBO. Berörd personal från Lokalförvaltarna överförs till SALAB och eventuellt till 
SALBO. Se även alternativ 2b nedan. 

Alternativ lb: Som 1 a men lokalförvaltningen läggs som en avdelning inom SALBO. 

Samordning av ägande: 
Med ägande avses vilket rättsligt subjekt som är lagfaren ägare av fast egendom. 

Alternativ 2a: Alt 1 genomförs samt ägandet av kommunens fastigheter överförs till 
SALAB och/eller SALBO. Ägandet av kommunens fastigheter överförs till SALAB 
(lokaler), alternativt till SALBO (om Alt 1 b) väljs) och SALBO (bostäder). SALBO:s 
lokalhstigheter överförs till SAL\B (om Alt la) väljs). 

Alternativ 2b: Kommunen förvärvar 100 % av aktierna i Sala Silvergruva AB och dess 
nuvarande ägarstruktur återskapas i ett nybildat "Nya Sala Silvergruva AB" vilket i sin tur 
hyr in de delar av gru,oanläggningen man behöver för bedrivandet av turist o och 
besöksverksamheten från det då kommunalt helägda Sala Silvergruva AB. Om detta 
alternativ och alternativ 1.a enligt ovan genomförs kan de förvärvade bolaget ombildas till 
Sala Lokalförvaltning AB. 

Samordning av utförande funktioner: 

Alternativ 3: Alt 1 (och e,oentuellt Alt 2) genomförs dock att utförandefunktionerna läggs i 
ett nybildat senoicebolag Sala Service AB (SASAB). Samtliga fastighetsskötare, drifts tekniker 
och hantverkare från Lokalfönoaltarna och de kommunala fastighetsbolagen överförs till 
SASAB. 

Samordning genom koncernbildning: 

Alternativ 4: Etablera en koncernstruktur genom skapandet av Sala Holdingbolag AB och 
överföring av ägandet av samtliga kommunala aktiebolag till detta. 

Samordning av kommunallokalförsörjning: 

fasticon 



SamordnillgsutrecJrling Sala KomnllJil UPPDRAGS RAPPORT I sid 7 (:;1) 

Alternativ 5: Etablera en lokalförsörjningsfunktion inom Sala kommun för att möjliggöra 
högre lokaleffektivitet i de kommunala verksamheterna. 

Inom ramen för steg 2 i sin helhet har en övergripande beskti,'ning av respektive 
samordnings alternativ genomförts i relation till nedan angivna faktorer. Exakta uträkningar 
och effekter av dessa faktorer gällande organisation, besparingspotentialer, moms- och 
skatteeffekter, stämpelskatter mm har ej ingått i analysen utan kräver ytterligare utredning. 
Vidare har ingen legal granskning av rapporten genomförts men en sådan bör utföras 
avseende de delar av förslagen som övervägs att genomföras. 

• Ägande/ strukturer 
• Organisation och arbetssätt: 

- ledning och administration, beställarfunktioner, övriga stödfunktioner, teknisk 
respektive administrativ förvaltning mm. 

• Strategiska tjänster vs bastjänster, dvs. tjänster vilka bör utföras i egen regi vs 
outsourcing samt påverkan av juridiska aspekter (t. ex. LOU) vid köp av ~änster av 
intern respektive extern leverantör. 

• Fastighetsrättsliga konsekvenser vid omstrukturering av ägandet till 
fastighetsbeståndet, fastighetsbildningsåtgärder för minimering av stämpelskatteuttag, 
dock ingen slutlig beräkning av skattekonsekvenser. 

• Vissa nyttjanderättsliga frågor (innefattande hyra och arrende). 

• Frågor rörande lag (2007:1 091) om offentlig upphandling, innefattande den 
temporära inhouse-lagstiftningen. 

• Konsekvenser avseende moms vid omstrukturering av ägandet till fastighetsbeståndet. 

• Eventuella arbetsrättsliga frågor (bland annat innefattande frågor rörande 
verksamhetsövergång mm). 

• Inkomstskatterättsliga konsekvenser vid omstrukturering av ägandet till 
fastighetsbeståndet. 

• Frägor rörande lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag 

• Övergripande beskrivning av konsekvenser i relation till respektive 
samordningsalternativ. 

Steg 3/Slutrapport 

• Sammanfattning och slutsatser, avrapportering av slutrapport till styrgrupp 

1.3 Projektorganisation 

Följande personer har intervjuats under projektets gång; 

Sala kommun: 
Per-Olm' Rapp, kommunalråd 
Carola Gunnarsson, oppositionsledare 

Sala kommun, tekniska förvaltningen/nämnden: 
Göran Äkesson, förvaltnings chef 
Magnus Eriksson, ordförande 

Salabostäder AB: 

S:u+r;.IPPOi1. J0L2--05 29 fasficon 



Sall~Gr'dning5utredilillg Sala Kommull UPPDRAGSRAPPORT I sidS (51) 

Bernard Niglis, YD 
Glenn Andersson, ordförande 

Sala Industrifastigheter AB: 
Dick Forsberg, ordförande 

Sala Silvergruva AB: 
Johan Björkman, VD 

Väsby Kungsgård: 
Ulla-Britt Holmer, ordförande Sala Hembygds- och Fornrninnesförening 

Kommunens styrgrupp: 
Per-Olov Rapp Ordförande (S) 
Hanna Westman (SB) 
Lotta Johansson-Arnqvist (V) 
Carola Gunnarsson (C) 
Peter Molin (l'v1) 

Från Fasricon AB har följ~nde personer ingått i projektgruru>en: 
Bo Magnus Persson, Senior Konsult 
Pia Larsson, konsult 
Roger Bengtsson, VD och Senior Konsult 

1.4 Mål- Syfte 

Uppdraget syftar till att skapa förutsättningar för strukturering av kommunens 
fastighetsförvaltning och lokalförsörjning med följande mål: 

1. Långsiktigt utveckla och underhålla kommunens fastighetsbestånd 
2. Skapa fokus på fastighetsförvaltning genom renodling 
3. Undvika parallella organisationer 
4. Tydliggöra roller och ansvar mellan verksamheter och fastighetsförvaltning 
5. Att uppnå effekti,-isering och besparing 

1.5 Avgränsningar 

Kommunens icke-fastighets ägande enheter omfattas inte av uppdraget. Gällande 
kartläggning av nuläget inom respektive verksamhet har denna begränsats i sin omfatrning 
och syftar enkom till nödvändig info=ationsinhämrning i relation till att genomföra en 
förstudie av möjliga samordningsalternativ. 

Någon regelrätt dimensionering och resurssätrning ingär inte i denna utredning dock har en 
övergripande benchmarking av nuvarande verksamheters kostnadseffektivitet gjorts och 
besparingspotentialer pa denna ö"ergripande nivå har beräknats. Analys och uträkning av 
exakt moms och skatteeffekter har ej utförts. 
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2 FAKTA/NULÄGESBESKRlVNING 

Kommunens samlade fastighetsinnehav uppgar till ca 133 000 m2 verksamhetslokaler, 206 000 m2 

bostäder och äldre & grupp boende, 3 000 m' kommersiella lokaler samt 19 000 m2 övriga lokaler. 
Vidare tillkommer ytterligare ca 40 byggnader inom Sala Silvergruva. Dessa fastigheter förvaltas 
av Lokalförvaltarna vilken ingår i tekniska förvaltningen, Salabostäder AB, Salaindustrifastigheter 
AB och Sala Silvergruva AB ,-ilket ägs till ca 80 % av Sala kommun. Vidare har kommunen 
genom ett förvaltningsavtal med Sala Hembygds- och Forntninnesförening avseende Väsby 
Kungsgård iklätt sig det ekonomiska förvaltningsansvaret för denna fastighet. 

2.1 Lokalförvaltarna 

2.11 Alltnänt om Lokalförvaltarna 

Lokalförvaltarna inom tekniska förvaltningen förvaltar totalt ca 153 000 kvm lokaler och äldre & 

gruppbostäder. 

Enheten svarar för drift och förvaltning samt uthyrning av kommunens fastigheter och 
anläggningar i den m~n detta L.'1te uppdragits åt annan nämnd. Man ansvarar också för pknerL.'1g 
och genomförande av om-, till- och nybyggnader som inte åvilar annan enhet. Enheten har ett 
ansvar att följa verksamhetsnämndernas lokalbehov samt att initiera, samordna och effektivisera 
lokalanvändningen i kommunen. Enheten ansvarar vidare för att verkställa inhyrning av lokaler 
till kommunens förvaltningar och för att: 

• Underhållsplaner utarbetas och ajourhålls, för att få både långsiktig användning och ekonomi 
i beståndet. 

• Tillsammans med SHE driva arbetet med att energieffektivisera lokalerna för att uppna en 
miljömässig hållbar utveckling. 

• Hyresadministrationen för samtliga äldreboenden och gruppboenden i kommunen. 

Lokalvården sköts till % av upphandlade entreprenörer och % städas av verksamheterna i egen 
regi. Enheten har beställarfunktionen för den upphandlade lokalvården samt sköter stickprovs
och kvalitetskontroller i samtliga lokaler. 

Enheten har forvaltningsuppdrag till andra fastighetsägare, såsom fastighetsskötsel i Möklinta åt 
Salabostäder AB och fastighetsförvaltningen av Salberga anstalten åt Scand Renting AB. 

2.12 Organisation 

Enheten leds av enhetschefen och organisationen innehåller saväl fastighetsingenjörer, förvaltare, 
hyresförvaltare, fastighetsplanerare som eltekniker och handläggare. Man är ca 25 anställda varav 
12 ~änstemän och 13 kollektivanställda varav 12 fastighetsskötare och l hantverkare. 
Organisationen är uppbyggd som en traditionelllinjeorganisation med geografisk och funktionell 
uppdelning. 

2.13 Kommunens styrning 

I nuläget har Lokalförvaltarna att samtidigt hantera rollerna som fastighetsförvaltare, 
lokalförsörjare och fastighetsägarens representant gentemot verksamhetsförvaltningarna, dvs. 
brukarna. Då Lokalförvaltarnas verksamhet till stora delar styrs via den kommunala budgeten 
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medan en betydande del av behoven och kraven och därigenom kostnaderna genereras av 
brukarna kan den kommunala styrningen sägas vara irrationell och otydlig. Aven om det tecknas 
interna hyresavtal med de kommunala verksamheterna finns det inga formulerade formella regler 
för hur brukarnas behov skall bedömas och vilka krav från dessa som är acceptabla vilket 
ytterligare försvårar Lokalfön'altarnas situation. Sammanfattningsvis har Lokalförvaltarna i 
nuläget att balansera kraven och behoven från brukarna med kraven från kommunen i deras roll 
som fastighetsförvaltare inom budgetens ram vilket innebär att kortsiktigare behov hos brukarna 
konkurrerar med långsiktigare behov av t.ex. fastighetsunderhåll vilket kan leda till höga 
förvaltningskostnader, kapitalförstöring och/ eller missnöjda brukare. 

2.14 Verksamhetens status 

De förvaltade fastigheterna uppges nu ha ett tillfredsställande underhåll genom en målmedveten 
satsning under senare är. Det bekräftas av utförda kostnadsjämförelser med liknande 
verksamheter avseende underhåll. Inom verksamheten är inga kvalitetsmil formulerade och 
eventuella produktivitets mäl återfinns i budget. Verksamheten har ingen tydlig processtyrning 
och planering varför uppföljning av verksamheten sker enbart via budget då inga övriga operativa 
mål formulerats. Kvaliteten på verksamheten måste anses vara normal baserat på analyserade 
reparations- och skadekostnader och den medvetna satsning som gjorts avseende 
undcrhållsatgärder llilder senare år. 

2.2 Salabostäder AB (SALBO) 

2.21 Allmänt om Salabostäder AB 

I bolagsordning beskrivs Salabostäders föremål och ändamål som: 

"Bolaget, som är ett allmännyttigt bostadsföretag, har till föremål för sin verksamhet att inom 
Sala kommun köpa, sälja, äga, bebygga, utveckla, hyra ut och fön'alta fastigheter eller tomträtter 
med bostäder, affarslägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar." 

"Andamålet med bolagets verksamhet är att bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande 
av kommunallagens lokaliseringsprincip främja bostadsförsörjningen i Sala kommun och erbjuda 
hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget. Verksamheten ska bedrivas 
enligt affärsmässiga principer." 

Salabostäders förvaltning omfattar ca 186 000 m2 bostäder (2 770 Igh) och 26 000 m 2 lokaler. Av 
lokalerna utgör ca 8 000 m' garage. Resterande lokaler ligger till största delen insprängda i 
bostadsfastigheter. Verksamheten bedrivs i huvudsak i centralorten Sala samt i 200 lägenheter i 
kommunens ytterområden. Bolaget är en mycket stor aktör och av det totala bostadsbeståndet 
10 681 i kommunen utgör bolagets bostäder ca 26 %. 

Bolaget har en extremt låg vakansgrad för bostäder f.n. < l %, och den genomsnittliga hyresnivån 
uppgår till ca 823 kr/kvm. 

2.22 Ekonomi 

Salabostäder hade 2011 hyresintäkter om 165 Mkr och ett redovisat resultat som uppgår till 3,8 
Mkr före skatt. Vinsten har utvecklats positivt under det senaste året och kommer i huvudsak en 
mild och snöfri vinter samt ett tninskat upplåningsbehov. Soliditeten uppgår till ca 7,2 procent. 
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Det bokförda ,-ärdet pa fastigheterna uppgår till ca 685 Mkr, marknadsvärdet kan förmodas 
uppga till ett högre värde. Den totala lånestocken uppgick 2011 till ca 595 Mkr med en 
genomsnittlig ränta pa ca 3,57 %. 

2.23 Organisation 

Bolaget leds av VD och organisationen innehåller avdelningar för förvaltning, teknik och 
ekonomi & uthyrning. Förvaltningsavdelningen leds av förvaltningschefen och är uppdelad i 2 
geografiskt betingade enheter med 14,5 fastighetsskötare samt 1 bovärd. Teknikavdelningen leds 
av teknikchefen och består av 12 hantverkare. Ekonomi- och uthyrningsavdelningen leds aven 
ekonomi- och uthyrningschef och organiserar i övrigt 6,55 tjänster. Totalt omfattar 
organisationen 37 personer. 

2.24 Verksamhetens status 

Bolaget har under 2011 haft en ny tillträdd styrelse och from december en ny VD. Detta innebär 
att bolaget till stora delar i nuläget genomgar något aven nystart och att åtskilliga initiativ har 
tagits till att utreda möjlig utveckling av bolagets verksamhet. 

De förvaltade fastigheterna uppges ha ett tämligen stort underhållsbehov delvis beroende 
fastighetsinnehavets ålder där den absoluta majoriteten av fastigheterna byggdes innan och under 
mi!jonprogrammet på 1960 och 70 talen. Det relativt stora underhållsbehovet bekräftas vid 
kostnadsjämförelser med liknande verksamheter där relativt höga kostnaderna för fel avhjälpande 
underhåll indikeras. Inom verksamheten har det genomförts ett antal NKI mätningar enligt olika 
modeller varför ingen utvecklingstrend tydligt kan identifieras dock har de genomförda 
undersökningarna indikerat att hyresgästerna har varit relativt nöjda med företaget som 
hyresvärd. Bolaget har ett visst systemstöd vilket kommer att fortsätta att utvecklas. 
Verksamheten har ingen tydlig processtyrning och planering samt uppföljning av verksamheten 
sker enbart via budget då inga övriga operativa mål formulerats. Kvaliteten på verksamheten 
måste anses vara normal baserat på ovan nämnda NKI värdena samt det förmodade stora 
underhållsbehovet. Vid upphandlingar följer man LOU. 

2.25 Kommunens stytning 

Ett ägardirektiv är under utarbetande och kommunens s tyrning i övrigt sker främst genom att 
man utser bolagets styrelse. Generellt innebär "Lagen om allmännyttiga kommunala 
bostadsaktiebolag" att kommunernas styrning av allmännyttan delvis begränsar i jämförelse med 
tidigare. 

2.3 Sala Silvergruva AB 

2.31 Allmänt om Sala Silvergruva AB 

Sala Silvergruva är förmodligen den mest kända och starkaste delen av Salas kommuns 
varumärke. Gruvan är beläget pa fastigheterna Sala Silvergrun 1:846 och 1:37 vilka ägs av Sala 
Silvergruva AB som bildades 2005. I bolaget är Sala kommun huvudägare med ca 80 % av 
aktieinnehavet, dessutom finns ca 300 privata B-aktieägare där Länsförsäkringar Bergslagen och 
Sala Sparbank är de största. 
Bolaget bedriver turist- och besöksnäring samt fastighetsförvaltning av ca 40 byggnader, ett antal 
avancerade tekniska installationer samt omfattande markområde med stort kulturhistoriskt värde 
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2.32 Ekonorni 

Under 2010 ökade de totala intäkterna med 29 % till ca 10,3 miljoner kronor men detta till trots 
blev resultatet för året ~1,3 miljoner kronor. Det skall observeras av denna intäkts ökning består 2 
miljoner kronor i ökade statliga och kommunala bidrag ,<lIket motsvarar i princip hela 
intäkts ökningen. Förutom det tillförda driftsbidraget har Sala Kommun tillfört ytterligare 1 
miljon kronor som villkorat aktieägartillskott. Företaget har en ansträngd balansräkning varför det 
egna kapitalet har behövt förstärkas vid negatin rörelseresultat vilket har skett både 2009 och 
2010. 

2.33 Organisation 

Bolaget leds av VD och den fastighetsrelaterade organisationen består av 1 säkerhetsansvarig 
samt ytterligare en 0,5 resurs. VD leder arbetet och har delvis också rollen som fastighetschef 
pga. av bolagets betydande fastighetsinnehav och därmed erforderlig fastighetsförvaltning. 

2.34 Verksamhetens status 

Enligt bolaget VD tenderar fastighetsfrågorna att ta resurser och fokus från besöks~ och 
turistnäringen, d.v.s. möjliga intäkter och då fastigheterna ärligen kräver avsevärda ekonomiska 
insatser för att inte förfalla. Detta och Sala Silvergruva AB:s brydsamma ekonomiska situation 
gör att situationen är bekymmersam och förmodligen över tiden inte hållbar. 

Baserat på den Vård och underhållsplan för Sala Silvergruva som togs fram 2008~2009 med stöd 
av Länsstyrelsen indikeras ett stort underhållsbehov både nu och i framtiden trots att vissa 
åtgärder har vidtagits under de senaste åren. Förutom att fastighetsbeståndet inom gruvområdet 
har ett kostsamt, kontinuerligt och komplicerat underhällsbehov sa ställs vidare stora 
säkerhetskrav avseende hissar, högbana etc. 

Detta innebär att fastighetsförvaltningen är kompetenskrävande och att den nuvarande 
organisationen trots tydligt ansvarstagande inte varken har kunskapen eller förmågan att förvalta 
beståndet på ett optimalt sätt. Då det flins möjligheter till bidrag och stöd såväl regionalt, 
nationellt och eventuellt på EU~ni\'å betyder det att systemet för bidrag är både komplicerat och 
tidskrävande och därför förmodligen inte utnyttjas till fullo. 

Baserat på fastighetsförvaltningen mycket speciella karaktär med såväl museala, 
säkerhetskrä,~ande och traditionella krav på verksamheten är det omöjligt att analysera 
fastighetsverksamheten ur en effektivitets synpunkt. 

2.35 Kommunens styrning 

Styrningen sker genom att man utser delar av bolagets styrelse och då kommunen inte äger hela 
bolaget kan inte kommunen själv formulera några ägardirektiv. I praktiken är dock Sala kommun 
den enda av aktieägarna som bidragit med ekonomiskt stöd till verksamheten varför en ökad 
kontroll över fastighetsverksamheten borde vara önskvärd ur ett ekonomiskt perspektiv. 

2.4 Sala Industrifastigheter AB 

2.41 Allmänt om Sala Industrifastigheter AB 
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Bolaget är ett helägt dotterbolag till Sala kommun och äger och förvaltar industrifastigheter i Sala 
kommun. Verksamheten i bolaget är mycket begränsad och det flnns inga anställda i bolaget utan 
styrelseordförande i bolaget har t.ex. som uppgift att avläsa media mätarna inom beståndet 
månadsvis. Emellertid fattade Sala Kommun under 2011 beslut om att införa en ny 
bolagsordning vilken anger att föremålet respektive ändamålet för bolagets verksamhet är: 

"Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Sala kommun köpa, sälja, äga, bebygga, 
förvalta, hyra ut och med nyttjanderätt upplåta lokaler för industri-, kontors-, handels-, service
eller hantverks ändamal eller därmed jämförlig verksamhet samt bidra till stadsutvecklingen. " 
"Bolaget har till ändamål med verksamheten att inom ramen för den kommunala kompetensen 
främja nyföretagande och näringsliv i Sala kommun genom att tillhandahålla ändamalsenliga 
lokaler." 

För att uppnå det ovan formulerade målen för bolagets verksamhet behöver resurser tillskapas i 
bolaget och ett utökat samarbete med Sala Företagarcentrum etableras, se vidare pkt 11.42. 

2.42 Ekonomi 

Resultatet 2010 innan skatt uppgick till 0,1 miljoner kronor. Det bokförda ,-ärdet på fastigheterna 
uppgår till ca 4,5 Mkr. 

2.43 Organisation 

Som nämnts ovan är det endast styrelseordförande som i viss mån är aktiv i bolaget och 
administrativa arbetsuppgifter utförs av den kommunala ekonomienheten. 

2.44 Kommunens styrning 

Styrningen sker främst genom att man utser bolagets styrelse och den under 2011 beslutade nya 
bolagsordningen samt ett årligt avkastningskrav. Ett formellt ägardirektiv är under utarbetande. 

2.5 Väsby Kuugsgård, Sala Hembygds- och Forruuinnesförening 

2.51 Allmänt om Väsby Kungsgård 

Väsby Kungsgård är ett museum med lång och intressant historia vilket innehäller över 7000 
föremåL Byggnaderna ägs inte a,- Sala kommun utan av Sala Hembygds- och 
Fornminnesförening och anledningen till att anläggningen inkluderats i denna utredning är att 
Sala kommun genom ett förvaltningsavtal tecknat 1961 och reviderat 1981 i princip har det 
ekonomiska ansvaret för underhållet av fastigheten. 

2.52 Verksamhetens status 

De förvaltade fastigheterna uppges ha en normal underhålls status men underhallet av 
fastigheterna är beroende på sin museala karaktär såväl kostsam som väsentlig för att 
byggnadernas långsiktiga status skall kunna bibehållas. 

2.53 Kommunens ansvar och kontroll 
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I fÖ1Taltningsavtalet med kommunen är en central punkt att en årlig syn av fastigheten skall ske 
gemensamt av kommunen och Sala Hembygds- och Fornminnesförening för att kunna skapa ett 
underlag för kommande års fastighetsbudget och bidrag fran kommunen. Dessa årliga översyner 
har enligt uppgift inte skett sedan början av 2000-talet varför i praktiken kommunen i nuläget inte 
har någon kontroll över varken kostnaderna eller byggnadernas status. 

2.6 Övergripande effektivitetsanalys av nuvarande fastighetsfOrvaltning 

För att analysera vilka generella möjligheter det fmns att effektivisera fastighetsförvaltningen 
inom kommunens fastigheter, ägda direkt eller via bolag har en nyckeltalsanalys genomförts. 
Denna har utförts med utgångspunkt från Fasticons och SABO:s generella nyckeltal vilka baseras 
på erfarenheter från ett stort antal kommuner, allmännyttiga och kommersiella fastighetsägare. 
Nyckeltalen revideras årligen baserat på nya erfarenheter och den generella kostnadsutvecklingen 
i branschen. 

Effektivitet är ett begrepp inom ekonomi och organisationsteori som beskriver hur väl en 
organisation kan omvandla resurser till produkter och tjänster och i begreppet ingår både 
produktivitet och kvalitet. Då 10 .. ~litet är ett relativt mått vilket inte är helt Ett att mäta objektivt 
har analysen i huvudsak inriktats mot produktiviteten i verksamheterna. 

Produktiviteten har analyserats baserat på de kvadratmeterkostnader som redovisats åren 2008 
tom 2010 för Lokalförvaltarna i Tekniska förvaltningen samt de av kommunen helägda bolagen 
Sala Industrifastigheter AB och Salabostäder AB dock har inte Sala Silvergruva AB ingått i 
analysen pga. av dess speciella karaktär på fastighetsbeståndet. Dessa kostnader har jämförts med 
Fasticons och SABO:s ovan nämnda nyckeltal. De funktioner som analyserats är administration 
& ledning, fastighets- och markskötsel, felavhjälpande underhåll, reparationer, planerat underhåll 
och städning. Eftersom uppdelningen av kostnaderna på respektive funktion gjorts summariskt 
baserat på erhållen information ger totalkostnaden för de analyserade funktionerna den mest 
rättvisande indikationen. Vilka nyckeltal som använts framgår av nedanstående tabell. 

Kr/m' Bostäder Lokaler 

SABO Fasticon Kommersiella Verksamhetslokaler 
Lågt Lågt Högt Lågt Högt Lågt Högt 

Administration & ledning 89 45 85 35 55 20 40 

Fastighetsskötsel, mark-skötsel, 
87 55 70 55 75 40 50 

Felavhjälpande uh, lokalvård 

Reparationer 56 40 55 O O O O 

Planerat underhåll 82 90 110 90 125 70 105 

Total kostnader 313 230 320 180 255 130 195 

Baserat pa ovanstående nyckeltal samt erhållen information har nedanstående analyser 
genomförts där det framgår att den totala identifierade besparingspotentialen beräknats till mellan 
19 och 29 %. 
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2.61 Beräkning baserad pa F asticons nyckeltal avscende bostäder och lokaler 

Nuläge* 
Fasticon nyckeltal Besparings potential 

Bostäder Lokaler Totalt Ksek % 

Administration & ledning 13500 13400 4600 18000 -4500 -33% 

Fastighetsskötsel, markskötsel, 
50700 12900 6900 19800 30900 61% 

Felavhjälpande uh, lokalvård 

Reparationer 20800 9800 O 9800 11000 53% 

Planerat underhåll 29400 20600 13400 34000 -4600 -16% 

Total kostnader 114400 56700 24900 81600 32800 29% 

*fnkluderar kostnaderna avseende de Jorn/orda funktionerna Inom Lokalforvaltarna, Salabostader AB och Sala 

Industrifastigheter AB dock ej Sala Silvergruva AB. 

2.62 Beräkning baserad pa Fasticons nyckeltal avseende lokaler och SABOS avseende 
bostäder 

Fasticon 
Besparings potential SABO 

nyckeltal Nuläge* 

Bostäder Lokaler Totalt Ksek % 

Administration & ledning 13500 18300 4600 22900 -9400 -70% 

Fastighetsskötsel, markskötsel, 
50700 17900 6900 24800 25900 

Felavhjälpande uh, lokalvård 

Reparationer 20800 11500 O 11500 9300 

Planerat underhåll 29400 20600 13400 34000 -4600 

Total kostnader 114400 68300 24900 93 ZOO 21200 

*Inkluderar kostnaderna avseende de Jorn/orda funktIOnerna Inom Lokalforvaltarna, Safabostader AB och Sala 

Industrijastigheter AB dock ej Sala Silvergruva AB. 

51% 

45% 

-16% 

19% 

Nyckeltalsanalyserna ovan indikerar inte att det fInns någon besparingspotential utifrån 
nuvarande kostnadsnivåer gällande ledning och administration inom bolagen. 

Däremot fInns det inom fastighets skötseln, markskötsel mm och reparationer en betydande 
besparingspotential utifrån nuvarande kostnadsnivåer inom kommunens 
fastighetsförvaltning i dess helhet, detta i relation till både SABO:s och Fasticons nyckeltal 
för liknande verksamheter. Det bör dock observeras att vissa av de inkluderade kostnaderna 
eventuellt skall hänföras till administration och ledning. 

Kostnader för planerat underhåll är relativt låga i relation till shäl SABO:s som Fasticons 
nyckeltal, vilka utgår från en normaliserad nivå. Vid en närmare analys kan det dock 
konstateras att här skiljer sig bilden avsevärt mellan de olika enheterna och SALBO 
redovisar en hög underhållsnivå medan Lokalförvaltarna visar en låg nivå. 

Som nämnts tidigare är den totala möjliga effektiviseringspotentialen emellertid den 
viktigaste informationen i denna analys och den indikerar en möjlig produktivitetshöjning 
motsvarande mellan 21 och 33 miljoner kronor på årsbasis. 
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Det bör observeras att denna besparingspotential normalt inte kan realiseras i sin helhet och 
att uppnådd produktivitetshöjning endera kan utnyttjas för besparingar eller för 
kvalitetshöjning. Då det med stor sannolikhet finns kvalitetsbrister som bör åtgärdas inom 
den kommunala fastighetsverksamheten blir den slutliga uppnådda besparingseffekten lägre 
än ovanstående beräkningar indikerar. Dock borde med största sannolikhet en besparing på 
mellan 15 % och 20 % att kunna uppnås. 
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3 SAMORDNAD FASTIGHETSFÖRVALTNING 

Ett påtagligt inslag i fastighets sektorns problembild är de ökande drifts- och 
underhållskostnaderna i de allt äldre bestånden. Detta har fått till följd att en allt större del 
av kommunernas skatteintäkter har fått tas i anspråk för att driva och underhålla fastigheter 
och övrig teknik. En kostnadsdrivande orsak är bLa. att verksamheter av liknande karaktär 
sköts av olika enheter. Samordning av personella, maskinella och ekonomiska resurser har 
varit svåra att genomföra. 

Allt fler kommuner har insett detta och idag pågår det olika aktiviteter i syfte att sänka 
kostnader för driften och förvaltningen av fastighetsbestånden. Det är också viktigt att 
genom sänkta kapital-, dtift- och administrationskostnader kunna skapa tiilräckligt 
ekonomiskt utrymme för långsiktigt kompetensbehov, underhåll och investeringar. 

Kommunens sammantagna målsättning som fastighetsägare Mr vara att: 

• Långsiktigt utveckla och underhålla fastighetsbestandet 

• Skapa fokus på fastighetsförvaltning genom renodling 

• Undvika parallella organisationer 

• Tydliggöra roller och ansvar mellan verksamheter och fastighetsförvaltning 

• Att uppnå effektivisering och besparing 

Erfarenhet av samordningar ger vid handen att en effekt är att den totala överblicken över 
kommunens fastighetsbestånd blir bättre, vilket skapar bättre förutsättningar för effektivare 
utnyt~ande av kommunens bostads- och lokalytor. Samordningen ger en högre 
kundfokusering genom tydlig organisation. Samtidigt med samordningen skapas ofta 
affarsmässiga hyres- och förvaltnings kontrakt som grund för tydligare ansvarsförhållande. 

Det kan konstateras att en ökad samordning av fastighetsförvaltningen inom en kommun 
medför sänkta kostnader. Kostnaderna för ledning och administration blir höga när t1era 
förvaltar tnindre och få enbeter. En annan erfarenhet är att om förvaltningen lämnas ut på 
entreprenad sänks kostnaderna. Risken med extern förvaltning är emellertid att all egen 
kompetens kan försvinna på sikt. Det gäller därför att noga överväga vilken organisering 
som är lämpligast i det enskilda fallet. Vid större outsourcing av verksamhetcr bör en intern 
beställarorganisation byggas upp. Det är ofta storleken på de olika bestånden som avgör 
vilka samordningsmöjligheter som finns och vilka de ekonomiska effekterna blir. 

För att indikera vilken besparingspotential som finns inom den totala 
fastighetsförvaltningen inom Sala kommun är en övergripande nyckeltalsanalys under 
avsnitt 2.6 inkluderad i denna rapport. För att möjliggöra att den identifierade 
effektiviseringspotentialen skall kunna realiseras krävs det strukturella förändringar i den 
nuvarande organisationen vilka presenteras i denna utredning. Emellertid kommer inte den 
identifierade effektiviseringspotentialen att realiseras enbart genom omstruktureringen utan 
kräver även att ett antal aktiviteter genomförs vilka presenteras i ett förslag till fortsatt 
handlingsplan under avsnitt1 L 

Vid samordning uj!pnås vanligen Jbkande samordningsfijrdelar: 

• Rationalisering och därmed effektivare ledning, administration och drift 

• Effekti,-isering genom möjlighet till processtyrning av verksamheten. 

• Rationellt nyttjande (högre nyt~andegrad) av lokaler, maskinpark, datasystem etc. 

• Bättre förutsättningar att nyttja, utöka och bredda egna spets kompetenser 
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• Högre attraktivitet som arbetsgivare, bättre möjligheter att rekrytera kompetens 

• En effektivare beställar-, inköps- och upphandlingsverksamhet 

tragor som maste nppmärksammas och hanteras vid en samordning är vanligen: 

• Olika kunder/verksamheter - olika behov 
• Atskilda ekonomier, kommun - bostadsbolag 
• Sammanslagning av skilda organisationer och kulturer 

• Olika anställningsvillkor 
• LOD-frågor, innefattande den temporära inhouse-Iagstiftningen 

• Moms- och skattefrågor 
• Yerksamhetsövergång, personalfrågor 
• Nya lagen om allmännyttiga kommunala bostads aktiebolag 

Samordning av kommunens fastighetsförvaltning kan genomföras på ett flertal olika sätt, 
avseende såväl förvaltningsfonn som ägandcfonn, samt helt eller delvis. 

I denna utredning koncentreras utrednings alternativen till nedanstående: 

Alternativ la: All forvaltning av lokalfastigheter överförs till ett nybildat bolag Sala 
lokalfön"altning AB (SALAB) och all bostadsförvaltning överförs till Salabostäder AB 
(SALBO) samt genom tecknande av förvaltningsavtal mellan Sala kommun och SALAB 
respektive SALBO. Berörd personal från Lokalförvaltarna och Sala Silvergruva AB överförs 
till SALAB respektive SALBO. Se även alternativ 2b nedan. Avtal a,"seende 
fastighetsförvaltning tecknas mellan SAL\B och Sala industrifastigheter AB, Sala 
Silvergruva AB samt Sala Hembygds" och Fornminnesförening avseende Väsby Kungsgård. 

Alternativ lb: Som 1 a men lokalförvaltningen organiseras som en avdelning inom 
SALBO. 

Alternativ 2a: Alt 1 genomförs samt ägandet av fastigheter överförs till SALAB och/eller 
SALBO. Agandet av kommunens fastigheter överförs till SALAB (lokaler), alternativt till 
SALBO (om Alt lb) väljs) och SALBO (bostäder). 

Alternativ 2b: Kommunen fön'ärvar 100 % av aktierna i Sala Silvergruva AB och dess 
nuvarande ägarstruktur återskapas i ett nybildat "Nya Sala Silvergruva AB" vilket i sin tur 
hyr in de delar av gruvanläggningen man behöver för bedrivandet av turist" och 
besöksverksamheten från det då kommunalt helägda Sala Silvergruva AB. Om detta 
alternativ och alternativ La, enligt ovan genomförs kan det förvän"ade bolaget ombildas till 
Sala Lokalförvaltning AB. 

Alternativ 3: Alt 1 (och eventuellt Alt 2) genomförs dock att utförandefunktionerna läggs i 
ett nybildat servicebolag Sala Service AB (SASAB). Samtliga fastighetsskötare, 
driftstekniker, hantverkare och städpersonal från Lokalförvaltama, tekniska förvaltningen 
och SALBO överförs till SASAB. 

Alternativ 4: Etablera en koncernstruktur genom skapandet av Sala Holdingbolag AB och 
överföring av ägandet av samtliga kommunala aktiebolag till detta. 
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Alternativ 5: Etablera en lokalförsörjningsfunktion inom Sala kommun för att möjliggöra 
bögre lokaleffektivitet i de kommunala verksamheterna. 
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4 SAMORDNING AV FASTIGHETSFÖRVALTNING: 

Alternativ l 

Alternativ la: All förvaltning av lokalfastigheter och berörd personal från lokalförvaltarna, 
och Sala Silvergruva AB överförs till ett nybildat bolag Sala lokalförvaltning AB (SALAB) 
och all bostadsförvaltning överförs till Salabostäder AB (SALBO). Avtal avseende 
fastighetsförvaltning tecknas mellan SALAB och Sala industrifastigheter AB, Sala 
Silvergruva AB samt Sala Hembygds- och Fornminnesförening avseende Väsby 
Kungsgård. 

Alternativ lB: Som l:a men även lokalförvaltningen överförs till SALBO 

4.1 Övergripande 

Inom ramen för detta utredningsalternativ renodlas Sala kommuns fastighetsförvaltning och drift 
avseende lokaler och bostäder organisatoriskt. Kommunen tecknar ett förvaltningsavtal direkt 
med SALAB alt SALBO avseende utförandet av merparten av förvaltnings och driftstjänster 
gällande lokalfastigheter. Berörd personal anställda inom Lokalförvaltarna, och Sala Silvergruva 
AB överförs och organiseras inom ramen för SALAB alt SALBO. Överföringen av personal 
aktualiserar sannolikt reglerna gällande övergång av verksamhet. 

Inom ramen för samordningsalternativet förändras inte fastighetsägandet och ägandet av samtliga 
fastigheter ligger kvar hos nuvarande ägare. 

Valet att skapa SAL\B och överföra förvaltningen av lokalfastigheterna dit bygger på att en 
större kritisk volym skapas då förvaltningen av fastigheterna i Sala Industrifastigheter AB och 
Sala Silvergruva AB överförs till denna enhet. Och att bolagets verksamhetsinriktning och 
kärnverksamhet blir fokuserad på att bedriva fastighets och förvaltningsverksamhet av 
lokalfastigheter till marknadsmässiga villkor på en om så väljs konkurrensutsatt marknad. Det 
krävs dock att det skapas ett fullständigt systemstöd för modernt fastighetsföretagande, 
organisatorisk struktur, affirsmässig ekonornistyrning och redovisning. Genom detta skapas 
förutsättningar för att långsiktigt bedriva och utveckla fastighets och förvaltningsverksamhet samt 
nödvändiga resurser för att underhålla och utveckla kommunens, Sala Industrifastigheters och 
Sala Silvergruns fastighetsbeständ på ett effektivt sätt. 

En fördel är att de befmtliga kompetenserna inom de berörda organisationerna samlas i två 
enheter SALAB och SALBO vilka bättre kan tillvaratas samt utvecklas inom ramen för respektive 
bolag. 

Beträffande valet mellan att överföra fön'altningen av lokalfastigheter till SALAB, alt 1a eller 
SALBO alt 1 b kan det konstateras att den kritiska massan av lokaler knappast räcker för att 
kunna skapa en effektiv organisation och även om en större kritisk massa och därigenom större 
samordningseffekter uppnås om hela verksamheten samlas i SALBO så kan detta också innebära 
risker. Då SALBO idag i många avseende genomgått något aven nystart så innebär en utökning 
av verksamheten enligt detta förslag att man alltid, åtminstone under en övergangsperiod riskerar 
att ta bort fokus från och därmed minska effektiviteten i den nuvarande kärnverksamheten. 
Vidare måste en av"ägning göras om en breddning av verksamheten riskerar att skapa två tnindre 
effektiva verksamheter inom SALBO med största möjliga samordnings effekter eller om 
skapandet av ett renodlat lokalfön·altningsbolag, SALAB och bibehållande av SALBO med något 
mindre samordningseffekter är den bästa lösningen. 
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Kommunens ansvar avseende fastighetsförvaltningen avseende Sala Silvergruva och Väsby 
Kungsgård tydliggörs och formaliseras genom att förvaltnings ansvaret överförs till den 
kommunala lokalförvaltningen genom tecknandet av kompletta förvaltningsavtal. Vidare innebär 
det att de mest betydande kulturbyggnaderna inom konununen samlas under en förvaltning där 
möjligheterna att anskaffa spetskompetens inom omradet förenklas. 

4.2 Effektivitets påverkan 

Av den potentiella effektiviseringen identifierad under pkt 2.6 möjliggörs den absolut största 
delen genom att alternativ 1 a eller b genomförs upp till 80-85%. Detta innebär emellertid inte att 
effektiviseringen per automatik uppnås utan att den föreslagna srrukturen skapar 
förutsättningarna för detta. Effektiviseringen uppnås genom att de förvaltande enheterna 
bedriver sin verksamhet på ett rationellt sätt vilket möjliggörs genom att organisationen 
struktureras och dimensioneras effektivt, genom att processer, rutiner och system etableras, 
genom en väl fungerande företagsledning, genom tydliga ägardirektiv med regelbunden 
uppföljning samt genom eventuell konkurrensutsättning. 

4.3 Sala kommun, tekniska förvaltning vs Sala lokalförvaltning AB (SALAB) 

SALAB och SALBO blir "intern entreprenörer" med ett helhetsansvar för merparten av 
leveranser och utveckling av förvaltnings- och driftstjänster inom Sala konunun. Detta skapar 
goda möjligheter att utyeckla de båda organisationerna och tillföra/sammanföra ytterligare 
spetskompetenser inom kritiska nyckelfunktioner vilka bl.a. skall kunna hantera framtida behov 
av nyproduktion, fastighetsutveckling, planerat underhäll, energieffektiviseringsåtgärder m.m. En 
kritisk volym och omfattning av verksamheten medför också ökade förutsättningar att 
fortsättningsvis utveckla professionella och kostnadseffektiva förvaltnings- och 
driftsorganisationer. En viktig aspekt i detta sammanhang är att se över gränsdragningen mellan 
vad man betecknar som strategiskt viktiga funktioner ,-iIka skall utföras i egen regi kontra vad 
som betecknas som bas~änster vilka både kan utföras i egen regi samt läggas ut på 
samarbetspartners eller externa entreprenörer. 

För att skapa ett tydligt avtalsförhällande bör konununen som beställare av förvaltnings och 
driftstjänster upprätta ett regelrätt förfrägningsunderlag för att "handla upp förvaltnings- och 
drifts tjänster" på ett strukturerat och marknadsmässigt sätt. Se nedan beträffande hur sådana 
~änster förhåller sig till LOU. Pl detta sätt skapas ett tydligt avtalsförhällande och 
gränsdragningar mellan Sala konunun som beställare och SAL\B resp. SALBO som leverantörer. 
Förvaltningsavtalen bör upprättas enligt AFF, "avtal för fastighetsförvaltning" vilket är 
fastighetsbranschens egen avtalssrruktur. Utifrån ett tydligt förfrågningsunderlag med angivna 
knlitets- och servicenivåer kan också SALAB och SALBO kalkylera och beräkna vilka resurser 
som krävs för att nå upp till kommunens efterfrågade servicenivåer. Det skapas vidare 
förutsättningar för tydliga gränsdragningar mellan brukare och fastighetsägare gällande vem som 
skall ansvara för vilket underhåll i fastigheterna. Detta konuner i sig att skapa grunden för ett 
långsiktigt förändringsarbete som skall stärka både kundorientering, kvalitet och 
kostnadseffektivitet gällande förvaltningen och driften av kommunens fastighetsbestånd. 

4.4 Övergripande organisation, Sala kommun 

Den nya organisationsstrukturen innebär att konununen måste stärka rollen som fastighetsägare 
då förvaltningen av de ägda fastigheterna övergår till andra parter dvs. SALAB och SALBO och 
merparten av personal anställda inom den nuvarande enheten Lokalförvaltarna kommer att 

fllsficon 



5amordningsutT12dlling Sala Kommun UPPDRAGSRAPPORT I sic! 22 (51) 

organiseras inom SALAB. Inom kommunen organiseras fortsatt funktioner vilka ansvarar för 
kommunens fastighetsrelaterade verksamheter med ans\'ar för långsiktig strategisk planering, 
resursförsörjning, fastighetsutveckling samt beställarrollen i förvaltnings' och drifts frågor. Denna 
funktion avses att lösas genom inrättandet av rollen som lokalstrateg se vidare under avsnitt 9. 

4.5 Tillkommande resursbehov SALAB resp. SALBO 

Då SALAB blir ett nytt bolag och dess föregångare Lokalförvaltarna inte har någon egen 
personal inom ekonO1m och administration uppstår det ett behov av att en sådan funktion 
upprättas och bemannas. Förmodligen finns det inom den Tekniska förvaltningen personal som 
kan bli aktuella att utföra dessa arbetsuppgifter inom SAL<\B. SALBO har en befintlig 
administrativ organisation som bedöms kunna hantera de tillkommande bostäderna enligt 
alternativ 1.a men om alternativ l.b väljs bör eventuella utökade resurser utredas och öven'ägas. 

4.6 LOD 

LOU tillämpas för offentlig upphandling av byggentreprenader, \"aror och tjänster samt av 
byggkoncessioner. I det fortsatta resonemanget förutsätts att de tjänster som avses tillhandahållas 
av SALAB respektive SALBO till Sala kommun inte omfattar några tjänster som omfattas av 
lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster. 
Om sådana tjänster omfattas bör en ny bedömning göras. 

Utgångspunkten är att en myndighets anskaffning av varor eller tjänster från en annan juridisk 
person, även om den senare juridiska personen ingår i samma koncern som den som vill anskaffa 
varan eller tjänsten, medför upphand1ingsskyldighet. Det finns emellertid vissa situationer då 
undantag ftin upphandlings skyldigheten föreligger. 

Anskaffning av tjänster mellan a ena sidan en kommun och å andra sidan ett av kommunen 
helägt dotterbolag kan undantas från skyldigheten att upphand1a tjänsterna genom en tillfallig 
lagstiftning som trädde ikraft den 15 juli 2010 (in house,reglerna). 

In house,reglerna innebär att ett kontrakt i LOU:s mening inte skall anses föreligga om avtalet i 
fråga sluts mellan å ena sidan en upphand1ande myndighet som är en statlig eller kommunal 
myndighet, och å andra sidan en leverantör som är en juridisk person som den upphand1ande 
myndigheten helt eller delvis äger. För att det förut sagda skall gälla måste dock de så kallade 
Teckal,kriterierna vara uppfYllda. Kriterierna utgörs av kontroll, och verksamhetskriterierna som 
innebär att: 

• den upphand1ande myndigheten utövar en kontroll över den juridiska personen 
som motsvarar den som den utövar över sin egen förvaltning (kontrollkriteriet), 
och 

• i fill då den juridiska personen eller den gemensamma nämnden även utför 
verksamhet tillsammans med någon annan än den upphand1ande myndigheten, 
denna verksamhet endast är av marginell karaktär (verksamhets kriteriet). 

Kontrollkriteriet innebär att myndigheten skall utöva en kontroll över den fristående enheten 
motsvarande den kontroll som myndigheten utövar över sin egen förvaltning. Kontrollen skall 
vara effektiv, med det krävs inte att den är identisk. Kontrollen kan även utövas indirekt genom 
ett mellanliggande bolag. 
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Verksamhetskriteriet innebär att den fristående enheten utför huvuddelen av sin verksamhet 
tillsammans med de ägande myndigheterna. Så är fallet om företaget huvudsakligen utövar 
verksamhet åt de ägande myndigheterna och all annan verksamhet endast är av marginell 
karaktär. Det går för närvarande inte att med säkerhet fastställa att en kommun har rätt att göra 
en direktupphandling från ett eget bostadsaktiebolag med tillämpning av in house-reglerna. En 
oklarhet beträffande verksamhetskriteriets tillämpningsområde är nämligen om tjänsterna som 
det kommunala bolaget utför ska rikta sig direkt mot ägarkommunen eller om det är tillräckligt att 
de riktar sig till ägarkommunen indirekt, genom kommuninvånarna (hyresgästerna). 
Verksamhetskriteriet innebär, enligt EU-domstolens rättspraxis, att verksamheten som det 
kommunala aktiebolaget bedri,-er kan anses ske tillsammans med ägaren/ägarna, om det är 
verksamhet som riktar sig till kommuninvånarna på uppdrag av kommunen. Mot bakgrund av 
EU-domstolens praxis är det sannolikt tillräckligt att ett kommunalt aktiebolags tjänster riktar sig 
till kommuninvånarna och att det inte krävs att ~änsterna ska rikta sig till kommunen som sådan 
för att in house-undantaget ska vara tillämpligt. Verksamhets kriteriet förutsätter vidare, enligt 
EU -domstolens rättspraxis, att den juridiska person som den upphandlande myndigheten, t.ex. en 
kommun, tilldelar avtalet ska bedriva huvuddelen av sin verksamhet tillsammans med sin ägare. 
EU-domstolens rättspraxis är fortfarande otydlig vad gäller innebörden av begreppet 
"huvuddelen". Det saknas dessutom vägledande praxis rörande den svenska lagregelns innebörd. 
I så~väl den svenska tillfalliga regeln som i förslaget om pe~man~nt regel har verksamhetskriteriet 
utformats på det viset att - för det fall verksamhet utförs tillsammans med nagon annan än den 
upphandlande myndigheten - denna verksamhet endast får vara av s.k. marginell karaktär. 
In house-reglerna som redogjorts för ovan ingar alltså i en tillfallig lagstiftning som trädde ikraft 
den 15 juli 2010. Enligt den s.k. OFUKI-utredningens förslag i betänkandet Offentlig 
upphandling frin eget företag?! (SOU 2011 :43) ska nyss nämnda undantagsregel för in house
anskaffningar gälla permanent i Sverige från och med den 1 januari 2013, och då med ett visst 
vidgat tillämpningsområde. OFUKI -utredningen föreslär att den permanenta regeln ska gälla 
retroaktivt och omfatta även avtal som har ingåtts före den 1 januari 2013. Utredningens förslag 
är föremål för remissbehandling och regering och riksdag kommer att ta ställning till förslagen, 
förmodligen under 2012. 

4.7 Anskaffning av tjänster från SALAB och SALBO. 

Avtal som uppfyller både kontroll- och verksamhetskriteriet omfattas Lflte av begreppet 
upphandlingskontrakt och behöver därmed inte upphandlas av Sala kommun enligt LOU. 
Förutsatt att Sala kommun utövar sådan kontroll över SALAB och SALBO som anges ovan och 
att dessa utför huvuddelen av sin verksamhet tillsammans med Sala kommun behöver inte 
~änster frim bolagen till Sala kommun upphandlas enligt LOU. Då SAU\B avses utföra 
förvaltning till annan än kommunen i begränsad omfattning bör det inte finnas någon risk för att 
~änster från SALAB måste upphandlas etiligt LOU (osäkerheten avser om verksamhetskriteriet 
kan uppfyllas). Oldarheten avseende huruvida sådan uthyrningsverksamhet som riktar sig till 
kommuninvanarna (hyresgästerna) och inte direkt till ägarkommunen ska anses ske tillsammans 
med ägarkommunen, innebär en mindre risk för att verksamhetskriteriet för SALAB inte kan 
uppfyllas. 

Tjänster som övriga kommunala bolag, Sala Industrifastigheter AB och Sala Silvergruva AB 
köper från SALAB eller SALBO träffas dock inte av inhouse-reglerna och måste därför 
upphandlas enligt LOU. Dock är ,-erksamheten inom Sala Industrifastigheter AB i nuläget aven 
sådan begränsad omfatming att värdet för ett förvaltningsuppdrag är så lågt att de gränsvärde 
som anges för när LOU skall tillämpas förmodligen inte uppnås. 
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4.8 Arbetsrättsliga frågor/Verksamhetsövergång 

En överföring av merparten av personal anställda inom Lokalförvaltarna, samt eventuellt Sala 
Silvergruva AB till SALAB alt SALBO aktualiserar sannolikt de arbetsrättsliga reglerna om 
verksamhetsövergång. 

För det fall de arbetsrättsliga reglerna om verksamhetsövergang aktualiseras ö,'ergår som 
huvudregel också de rättigheter och skyldigheter som på grund av anställnings avtal och 
anställningsförhållanden gäller vid tidpunkten för övergången till förvärvaren. 

Innebörden av att ett förvärv anses vara en "övergång" i lagens mening innebär saledes att 
rättigheter och skyldigheter med oförändrat innehåll automatiskt förs över pa förvärvaren/den 
nya arbetsgivaren. Lagen medför ett automatiskt parts byte i anställningsavtalet genom att 
förvärvaren träder in pa arbetsgivarsidan istället för överlåtaren. Vidare kan fön'ärvaren enligt 
regler i Medbestämmandelagen (SFS 1976:580) bli bunden av överlätarens kollektivavtal om 
frågan inte hanteras inför förvärvet. De arbetsrättsliga regler som gäller vid övergång av 
verksamhet är tvingande till förmån för arbetstagarna. Reglerna bygger på ett EG-direktiv. 

Enlige l'vltdbestämmallddagen n1aste en överlåtax:e inför en tratlsakiion som kan bedölnas vara en 
övergång av verksamhet genomföra fackliga förhandlingar. Förhandlingar skall ske med de 
fackförbund som är parter i det kollektivavtal som överlåtaren är bunden av. Även på 
förvärvarens sida måste fackliga förhandlingar ske rörande transaktionen. 

Enligt lag skall en verksamhets övergång i sig inte utgöra saklig grund för att säga upp 
arbetstagare. Detta uppsägningsförbud hindrar dock inte uppsägningar som sker av ekonomiska, 
tekniska eller organisatoriska skäl, om det flnns grund för att påstå att uppsägningarna skulle ha 
vidtagits helt oberoende av övergången. 

Uppsägnings förbudet aktualiseras dock om övertalighet uppstår enbart på grund av övergången 
eller om förvärvarens önskemål får styra ö,-erlåtarens uppsägningar av vissa arbetstagare. En 
eventuell övertalighet skall hanteras av förvärvaren gentemot de anställda. 

Det skall sbtligen noteras att en anställd har en laglig rätt att stanna kvar i anställning hos 
överlåtaren. Överlåtaren har i sådant fall en skyldighet att i första hand omplacera den anställde. 

4.9 Den nya lagen om allmännyttiga kommunala bostads aktiebolag 

Enligt samordllingsalternativ la kommer SALBO:s verksamhet all~ämt att kvalificera sig som ett 
allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag enligt den nya lagen om allmännyttiga kommunala 
bostadsaktiebolag. Samordllingsalternativet 1 b innebär att SALBO:s ,-erksamhet kommer att 
omfatta förvaltning av samtliga kommunalt ägda fastigheter (lokaler för kommunens egen 
,-erksamhet, lokaler för annan verksamhet samt bostäder). Om alternativ 1 b genomförs avser 
bostadslägenheterna drygt 58 % av den totala förvaltade ytan ,-ilket torde innebära att det är 
tveksamt om förvaltningen av bostadslägenheterna kan anses utgöra SALBO:s huvudsakliga 
verksamhet. SALBO kommer därför sannolikt inte att kvalificera sig som ett allmännyttigt 
kommunalt bostadsaktiebolag enligt den nya lagen om allmännyttiga kommunala 
bostadsaktiebolag. Se vidare under punkt 5.3 nedan. 

4.10 Genomförandeprocess 
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I detta utredningsalternativ är förändringsprocessen troligtvis ca 1 -3 år innan full effekt uppnås. 
Resurser behöver inledningsvis tillskapas för att genomföra utredningar gällande ny organisation 
och dimensionering av denna, arbetssätt, överföring av personal mm. ca 6 månader efter 
projektstart kan överföringen av personal, samlokalisering, anskaffning eller samordning av IT
stöd, ekonorruprocesser m.m. hanteras. Det som dock bör respekteras är tidsaspekten för att 
bygga en ny företagskultur med tillhörande organisation och arbetssätt m.m. Genomförandet av 
en sådan förändringsprocess skall man se på längre sikt troligtvis ca 3 år. Ett förslag till 
övergripande genomförandeplan presenteras under avsnitt 11. 

Under är 1 kan också kommunens beställarfunktion d.v.s. den föreslagna funktionen som 
lokalstrateg inom kommunen genomföras, se avsnitt 9. Det är av betydelse att denna funktion 
etableras för att ta ansvar för implementeringen av entreprenaderna utförda av SALAB och 
SALBO och det nya arbetssättet. I det kortare perspektivet kan också upphandlingsprocessen för 
Sala kommun, Sala Silvergruva AB, Sala Industrifastigheter AB och Sala Hembygds- ocb 
Fornminnesförening hanteras i sin helhet. Primärt ingår att upprätta förfrågningsunderlag samt 
upphandla merparten av förvaltning, drift- och underhållsarbeten. Detta innebär t.ex. att 
servicenivåer för entreprenadernas utförande måste etableras och att övriga avtalsvillkor måste 
beslutas. Tidsaspekten för detta är ca 8-10 månader. 

4.11 Konsekvenser 

Nedan anges Fasticons sammanfatming av konsekvenser för alternativ la: 

1. Uppnår större kritisk volym för den sammantagna verksamheten vilket ger goda 
möjligheter till att skapa en kvalitativ och kostnadseffektiv organisation med 
nödvändiga spetskompetenser vilken kan åstadkomma den eftersträvade 
effektivitetshöjningen och därmed reduktionen av kostnader. 

2. På sikt ökad professionalism på utförda förvalmingstjänster genom samordning av 
fastighetsförvaltningen inom SALAB respektive SALBO vars kärnverksamhet blir 
och är att bedriva fastighets- och förvaltningsverksamhet. 

3. Kommunen kan öka fokus på strategisk resursanskaffning, fastighetsägande, 
utveckling och beställarrollen i förvaltningsfrågor. 

4. Kommunen behöver tillföra resurser för att utveckla sin planeringsfunktion för 
lokalförsörjning och sin beställar- kompetens avseende lokalanskaffning och 
fastighetsförvalming, dvs. en lokalstrateg. 

S. Delvis fortsatt splittrat fokus för kommunen då ägandet av lokaler och 
omsorgsboendet kvarstår inom kommunen. 

6. Renodling av lokal- respektive bostadsförvalming inom respektive bolag. 

7. Tydligare beställar-leverantörsförhållande avseende förvaltningen och driften av 
verksamhetslokaler vilket på sikt leder till en ökad kostnadsmedvetenhet och 
effektivitet. 

8. Merparten av förvaltning och driftskompetensen samlas och utvecklas inom två 
organisationer, vilket ger bättre kundfokusering genom en tydlig 
le,-eransorganisation. 
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9. Sannolikt behöver ingen LOU upphandling genomföras av kommunen avseende 
förvaltning från SALAB respektive SALBO, dock behöver det kommunala 
systerbolaget Sala Industrifastigheter och Sala Silvergruva AB genomföra 
upphandling av fastighetsförvaltning enligt LOU. 

10. Krav på struktur, ordning och reda samt en affarsmässig redm'isning i ett 
aktiebolag, ger förutsättningar för en tydligare ekonomisk styrning av förvaltade 
fastigheter. 

11. Med oförändrat ansvar stärker kommunen kontrollen av fastighetsförvaltningen 
avseende Sala Silvergruva och Väsby Kungsgård 

12. Skapar förutsättningar för en mer långsiktig och strukturerad förvaltning av 
kommunens lokaler då ett bolag kan upprätthålla en större integritet gentemot 
ägaren än en fastighets avdelning. 

13. Genom uppdelning av förvaltningen för lokaler, SALAB och bostäder, SALBO 
uppnås inte fulla organisatoriska samordningseffekter för ledning och 
administration, 

14. Utökat behov av administrativa funktioner vid överföring av verksamheten från 
Lokalförvaltarna till ett nytt bolag, SALAB. 

15. Fortsatt otydligt kund-leverantörs förhållande avseende lokalförsörjning och 
hyresavtalskonstruktion inom kommunen vilket kan verka i kostnadsdrivande 
riktning. 

16. Omställningsprocess gällande överföring m' personal från Sala kommun till SALAB 
alt/respektive SALBO, tids- och resurskrävande, hänsynstagande till 
företagsku1turer alternativt skapandet av dessa etc. 

Nedan anges Fasticons sammanfattning av tillkommande konsekvenser för alternativ 1 b: 

1. Sannolikt behöver ingen upphandling enligt LOU genomföras av kommunen 
avseende förvaltning från SALBO, dock behöver kommunala systerbolaget Sala 
industrifastigheter AB genomföra upphandling av fastighetsförvaltning enligt LOU. 
Färre upphandlingssituationer där LOU ska tillämpas uppkommer eftersom 
SALBO inte behöver köpa förvaltningstjänster avseende sina ägda lokaler från 
SALAB. 

2. Genom att samla all fastighetsförvaltning inom kommunen i SALBO uppnås fulla 
organisatoriska samordningseffekter för ledning och administration. 

3. SALBO:s status som aUmännyttigt bostadsbolag kan sannolikt inte upprätthållas 

4. SALBO blir den ledande företagskulturen och bör ha samma inriktning som 
eftersträvas i samband med överföringen från Lokalförvaltarna 

5. Omställningsprocess gällande överföring av personal från Sala kommun till SALBO 
kan innebära avsevärd påverkan på SALBO:s nuvarande utveckling och verksamhet 
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SAMORDNING AV ÄGANDE 

5 Alternativ 2a 

Alternativ 2a: Alt 1 genomförs samt ägandet av fastigheter överförs till SALAB 
alt/respektive SALBO. 

5.1 Övergripande 

Samordning avseende ägandet innebär att Sala kOlnmun samordnar merparten av sitt totala 
ägande och förvaltningen av fastigheter, dvs. kommunens verksamhetslokaler, bostäder och 
kommersiella lokaler i den struktur som föreslagits ovan enligt alternativ la d.'".s. genom SALAB 
respektive SALBO. 

För att uppnå den renodling av ägandefrågorna och en långsiktig fastighetsägarstrategi överförs 
även ägaransvaret för fastigheterna till de kommunala bolagen varför kommunens direkta roll 
avseende fastighetsrelaterade verksamheter med ansvar för långsiktig strategisk planering, 
resursförsörjning, fastighetsutveckling samt beställarrollen i förvaltnings- och driftsfrågor helt 
överlåts till dessa. Dock återstår tullen att försörja kOlnlllUUellS VerkSa111heter rned lokaler sum 
det fInns behov av och att effektivisera användandet av dessa. De funktioner som överförs till 
bolagen t.ex. avseende Jangsiktig strategisk planering, resurs försörjning, fastighetsutveckling etc. 
miste kommunen fortsättningsvis styra genom utarbetandet av ägardirektiv och ett aktivt 
styrelsearbete. 

Om ägandet till verksamhetslokalerna förs över från kommunen till SALBO enligt alt 1 b ovan är 
det dock viktigt att separera redovisningen för affarsrörelsen i kommunens verksamhetslokaler 
respekti,-e bostäder. Detta för att undvika en diskussion om att ena delen fmansierar den andra 
delen av verksamheten. En sådan överföring medför sannolikt vidare att SALBO inte kan 
bibehålla sin status som allmännyttigt bostadsbolag jmf med alternativ 1 b. 

E,"entuella avvecklingsfastigheter identifIeras och kvarstår inom kommunen alternativt läggs in 
som enskilda fastigheter och eller bolag inom ramen för vidare hantering och försäljning. I 
relation till en överföring a'- kommunens verksamhetslokaler bör en marknadsvärdering 
genomföras och ställas i relation till nuvarande bokförda värden. Ä ven en statusbesiktning bör 
genomföras för att förtydliga nuvarande fastighetsstatus och behov av planerat underhåll och 
övriga investeringar. I relation till ett större eftersatt underhåll bör ett eventuellt ägartillskott 
öyervägas. 

I och med genomförandet disponerar kommunen och verksamhets förvaltningarna sina lokaler 
som hyresgäster med hyreskonttakt, enligt hyreslagstiftningens regler. På detta sätt ges 
verksamhetsförvaltningarna större möjlighet att koncentrera sig på kärnverksamheten samtidigt 
som de tvingas till större ansvar för sina behov av lokaler. F ör SALAB alt SALBO blir det en 
fördel att hyresavtalen med verksamhets förvaltningarna blir juridiskt bindande. De nya 
hyresavtalen måste balansera fastighetsägarens behov av fInansiering av t.ex. lingsiktigt underhåll 
och investeringar, energieffektivisering etc. med ett tidsperspektiv på upp till 25-30 år och 
kOlnmunens och brukarnas behov av flexibilitet för att kunna realisera den lokaleffektivisering 
som eftersträvas. Detta kan innebära att kommunen hyr in vissa lokaler av SALAB på längre 
avtalstider och sedan hyr ut lokalerna i delar till verksamhetsförvaltningarna med kortare 
avtalstider. Detta innebär att kommunen och verksamheterna får ett incitament för att 
åstadkomma friställning av hela fastigheter som därefter av fastighetsägaren d.v.s. SALAB kan 
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avyttras, uthyras till andra verksamheter eller ri,'as och därmed reducera kommunens totala 
kostnader. 

Ansvaret för den under annitt 9 beskrivna lokalstrategen blir i detta alternativ mer renodlat än 
om "bara" alternativ 1 genomförs och pga. detta förmodligen mer effektivt. 

5.2 Fastigheter lämpade för samordning 

Fasticon har ,'alt att kategorisera kommunens innehav av fastigheter baserat på syfte med 
innehavet och typ a,' fastigheter. Följande kategorisering har gjorts med tillhörande förslag till 
strategi för hantering av respektive kategori. 

Kategori Syfte Strategi Långsiktig 
ägare / förvaltare 

Lokaler som behövs för att 
Skola och barnomsorg säkerställa kommunens skol-

SALAB alt S},LBO 
och barnomsorg Köp / reglera 

Förvaltningsfastigheter, 
Lokaler som krävs för att 

säkerställa kommunens övriga 
Lex. kormnunhus 

'l;Terksamheter och tjänster Köp / reglera SALAB alt SALBO 

Omsorgs fastigheter 
Byggnader för olika typer av 

särskilda boenden 
Köp / reglera 

S}I.LBO 

Fritidsverksamhet Byggnader för fritid, idrott, 
Köp / reglera 
al t. bibehåll SAL\B 

kultur och andra särintressen 
nuläge 

Tekniska fastigheter 
Byggnader som krävs för den 

tekniska försörjningen Behåll Sala kommun 

Kultur fastigheter 
Byggnader som ägs av 

Behåll Sala kommun kulturhistoriska skäl 
Långsiktig och strategiskt 

Tomter och tomtmark 
innehav för att säkra 

tillhandahållande av tomter 
Behåll Sala kommun 

och mark för kommunens 
framtida utveckling 

Kontor och Lokaler vilka behövs för att 
Sala Industrifastigheter 

kommersiella stödja näringslivet i Köp/reglera 
fastigheter kommunen ""B 

Fastigheter som lämpar sig för samordning inom ramen för SALAB alt SALBO är bebyggda 
fastigheter där kommunen har, eller planerar att ha, någon form av kommunal verksamhet. Till 
dessa hör fastigheter för skola/förskola, kontorsfastigheter, omsorgsfastigheter. Vidare är 
eventuella fastigheter av kommersiell karaktär lämpliga att överföra. 

Tekniska fastigheter som krävs för att säkra försörjningen av kommunens tekniska nyttigheter 
bör ägas och organiseras inom ramen för Sala kommun. 

Tomter och tomtmark som ägs i syfte att stödja strategisk viktigt utveckling inom kommunen 
genom tillhandahallande a,' mark för olika syften bör fortsatt ägas av kommunen. 
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Alternati,"et innebär att fastigheter innehaIlande cirka 133 000 kvm lokaler överförs till SALAB alt 
SALBO och att fastigheter innehållande ca 20 000 kvm omsorgsfastigheter överförs till SALBO, 
via fusion, köp eller fastighetsreglering. 
Det bokförda värdet av Sala kommuns verksamhetslokaler, uppgår till ca 586 Mkr. Vid en 
ö,-erläte!se av kommunens verksamhetslokaler uppstår kostnad för stämpelskatt f.n. 4,25 % (se 
vidare under punkt 5.3 nedan). Baserat på bokfört värde skulle stämpelskatten totalt uppgå till ca 
25 mkr. Stämpelskatten kan dock reduceras genom att fastigheterna som överförs till SALBO 
alternativt överförs genom fastighetsreglering, vilket dock kräver ytterligare utredningar. Det som 
i slutändan avgör exakt hur stor del som kan regleras in är möjligheten att skapa lämpliga 
fastigheter i varje enskilt fall och givetvis den dialog som hålls med lantmätaren. 

5.3 Legala aspekter 

5.31 ÖVerlatelse/ överföring av fastigheter 

En överföring av fastigheter fran Sala kommun till SALAB alt/och SALBO miste föregas aven 
närmare utredning rörande det lämpligaste sättet för sådan överföring. Det skall dock framhållas 
att sedvanlig överlåtelse av fastigheter medför att stämpelskatt för lagfart skall erläggas vid 
överlåtelsen. För juridiska personer är stämpelskatten för närvarande, som nämnts ovan 4,25 
procent och bcräk.'1.~s på det högsta av köpcskillingen eller taxeringsvirdet för årct närmast före 
det år då ansökan om lagfart beviljades. 

I syfte att undvika betydande stämpelskatteuttag bör det vid en överlåtelse från Sala kommun 
utredas om det finns möjlighet att istället överföra vissa av fastigheterna genom 
fastighetsreglering. Detta då överföring av mark genom fastighetsreglering inte är 
stämpelskattepliktig. Fastighetsreglering handläggs och beslutas av Lantmäteriet. För det fall det 
föreligger möjlighet till fastighetsreglering kan involverade parter alltså uppnå samma effekt som 
vid en traditionell överlåtelse av fastighet, dock med den fördelen att stämpelskatt ej utgår. 

Eftersom kommuner enligt Inkomstskattelagen är undantagna från skattskyldighet avseende 
inkomstskatt medför en överlåtelse/överföring av fastigheter från Sala kommun till SALAB 
alt/ och SALBO inte något uttag av inkomstskatt. Vad gäller statlig fastighetsskatt och/ eller 
kommunal fastighetsavgift skall sådan skatt betalas av den som är ägare av fastigheten vid 
ingången av kalenderaret. Detta innebär att Sala konlmun i egenskap av säljare är skattskyldig för 
fastighetsskatt/kommunal fastighetsavgift för hela det kalenderår under vilken överlåtelsen av 
fastigheten sker. Kostnaden för sadan skatt brukar dock fördelas mellan parterna i 
överlåtelsehandlingarna. 

5.32 Nyttjanderättsliga frågor (hyra och arrende) 

Det aktuella samordningsalternativet kommer medföra att Sala kommun överför ägandet till 
sådana fastigheter som kommunen nyttjar i sin kommunala verksamhet. Eftersom avsikten är att 
kommunen även efter äganderättsövergången skall nyttja vissa av fastigheterna för den 
kommunala verksamheten bör sed,-anliga hyres- eller arrendeavtal för verksamheten upprättas. 
Avtalstid, uppsägningstid, m.m. måste anpassas dels med beaktande av jordabalkens tvingande 
regler om hyra och arrende, dels med beaktande av vilken verksamhet som skall bedrivas i 
lokalerna och vilken flexibilitet som eftersträ,-as för att åstadkomma ett effektivare 
lokalutnyt~ande. 

Det skall särskilt noteras att beträffande arrendeavtal och hyreskontrakt gäller ett särskilt 
undantag enligt LOU. Sådana kontrakt behöver därför normalt inte upphandlas. Undantaget 
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gäller dock inte för ännu ej uppförda byggnader. I situationer där en fastighet säljs till en 
entreprenör för att bebyggas av denne och där kommunen senare hyr in sig i den uppförda 
byggnaden kan förfarandet komma att betraktas som en förtäckt byggentreprenad som rätteligen 
borde ha upphandlats enligt LOU. 

5.33 Momsfrågor 

Utgångspnnkten är att överlåtelse av fastighet är undantagen från momsplikt. Industritillbehör 
och sa kallade verksamhetstillbehör är däremot inte undantagna fran skatteplikt. 
Verksamhets tillbehör är maskiner, utrustning eller särskild inredning, som tillförts en byggnad för 
att användas i den näringsverksamhet som bedrivs pa fastigheten. Verksamhets tillbehör räknas 
normalt som byggnadstiIlbehör i jordabalkens mening, men i momshänseende behandlas de inte 
som fastighet. Exempel pa verksamhetstillbehör är disk och hylla i butikslokal och 
storköksutrusning i restaurang. Vid överlåtelse aven fastighet, där industri- eller 
verksamhetstillbehör ingär i överlåtelsen, skall ersättningen delas upp på den skattepliktiga 
respektive den icke skattepliktiga omsättningen. 

En fastighetsägare, som hyr ut hela eller delar aven fastighet till momspliktig verksamhet, kan 
välja att registrera fastigheten till frivillig skattskyldighet. Fastighetsägaren får da dra av moms pä 
fastighetens utgifter, men skall å andra sidz.n debitera moms på hyran. Ä ven fastighet 80m hyrs ut 
till kommunal ,-erksamhet (oavsett om verksamheten är skattepliktig enligt mervärdesskattelagen 
eller inte) får registreras till frivillig skattskyldighet, nnder förutsättning att kommunen inte 
utnyt~ar lokalerna för stadigvarande bostad eller vidare uthyr lokalerna till annan som bedriver 
icke skattepliktig verksamhet däri. Kommunen kan antingen dra av ingående moms eller få 
moms ersättning enligt kommnnkontosystemet (så kallad Ludvikamoms), beroende på om 
verksamheten är skattepliktig enligt men-ärdesskattelagen eller inte. 

Om fastighet, som är registrerad till frivillig skattskyldighet, far ändrad användning (till exempel 
helt eller delvis hyrs ut till icke momspliktig verksamhet) är fastighetsägaren skyldig att återföra 
avdragen moms på investeringar i fastigheten under den senaste lO-årsperioden (s.k. jämkning 
eller återföring av investerings moms). Motsvarande gäller i kommunkontosystemet när en 
kommun överlåter en fastighet och kommnnen har fått momsersättning på investeringar i 
fastigheten genom kommunkontosystemet. 

Vid ö,-erlåtelse av fastighet som är registrerad till frivillig skattskyldighet är huvudregeln att 
förvärvaren övertar skyldigheten att jämka. Parterna kan dock överenskomma att säljaren skall 
jämka och att köparen således övertar fastigheten utan jämkningsskyldighet. Parterna skall anmäla 
överlåtelse av fastighet (som är registrerad till frivillig skattskyldighet) till Skatte\-erket. 

Avslutningsvis kan nämnas att Finansdepartementet föreslår att obligatorisk skattskyldighet skall 
gälla för all uthyrning av verksamhetslokal, oavsett om hyresgästen bedriver 
mervärdesskattepliktig verksamhet eller inte. Förslaget innehåller övergängsbestämmelser som 
bland annat innebär att engångsjämkning får ske för icke avdragen investeringsmoms dd 
skattskyldighetens inträdande. Ändringar kan dock komma att ske nnder den vidare behandlingen 
av förslaget. 

5.34 LOU 

Då både ägande och organisation övergår till SAU\.B och/eller SALBO uppkommer sannolikt 
inga krav på att LOU skall tillämpas under det före\'arande samordningsalternativet. Tjänster som 
övriga kommunala bolag köper från SALAB eller SALBO träffas dock inte av inhouse-reglerna 
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och måste som huvudregel därför upphandlas enligt LOV. 

5.35 Den nya lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag 

Den 1 januari 2011 infördes en ny lag om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Syftet 
med den nya lagen är att skapa likvärdiga förutsättningar för kommunala bostadsaktiebolag och 
privata hyresvärdar och på så vis ge förutsättningar för en bättre fungerande bostadsmarknad, ett 
större intresse för att investera i och förvalta hyresrätter och pa sikt ett förbättrat utbud av 
hyresbostäder. 

Lagen omfattar aktiebolag som en kommun har det bestämmande inflytandet över och som i 
allmännyttigt syfte: 

1. i sin verksamhet huvudsakligen fötyaltar fastigheter i vilka bostadslägenheter 
upplåts med hyresrätt, 

2. främjar bostadsförsörjningen i den eller de kommuner som är ägare till bolaget, och 
3. erbjuder hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget. 

Ett a~" kraven för att ett kommunalt bolag skall anses vara ett allmännyttigt kommunalt 
bostadsaktiebolag är alltså att det i sin verksamhet huvudsakligen fön~altar fastigheter i vilka 
bostadslägenheter upplåts med hyresrätt. Detta "huvudsaklighetskrav" innebär inget hinder mot 
att även annan verksamhet bedrivs i bolaget så länge denna verksamhet inte inkräktar pa den 
primära uppgiften. T.ex. kan bolaget förvalta en tnindre andel lokaler. Förarbetena till lagen anger 
dock inte hur stor andel den primära verksamheten måste utgöra för att kravet skall anses vara 
uppfyllt. Det framgår dock att innebörden bör vara densamma som i de tidigare allbolagen. Det 
angavs i förarbetena till denna lag att det skall vara möjligt för ett kommunalt bostadsbolag att 
även ansvara för förvaltningen av ett kommunalt beständ av lokaler utan att företagets status som 
allmännyttigt gär förlorad. Sveriges kommuner och landsting (SKL) har i förhållande till den nya 
lagen uttalat att mer än 50 % av verksamheten i det kommunala bolaget, och förmodligen ännu 
mer, måste avse hyresbostäder för att kravet skall anses vara uppfyllt. 

För kommunala fastighetsbolag som anses vara kommunala bostadsaktiebolag gäller att de 
tidigare kraven på att verksamheten skall drivas utan vinstsyfte och att hyran skall sättas med 
utgångspunkt från en långsiktig självkostnadsprincip har fallit bort. I stället skall verksamheten 
bedrins enligt affärsmässiga principer. Detta medför att det för bolag som anses vara ett 
allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag gäller ett avsteg från kommunallagens 
självkostnadsprincip och från förbudet mot att driva företag i vinstsyfte. Kravet på 
affärsmässighet innebär bl.a. (i) att kommunen skall ställa marknadsmässiga avkastningskrav pi 
bolaget, (ii) att kommunen no=alt inte ska skjuta till medel för att täcka underskott i 
verksamheten och (iii) att kommunen ska ta ut marknadsmässiga borgensavgifter och räntor pa 
lin till bolaget. Detta gäller alltså både för bostadsfastigheterna och e,~entuella 
lokaler/verksamhets fastigheter i ett sådant bolag. 

För kommunala fastighetsbolag som inte anses vara kommunala bostadsaktiebolag gäller istället 
kommunallagens bestämmelser fullt ut, innefattande förbudet mot att driva företag i vinstsyfte. 

Samordningsalternativ l b och 2 innebär att SALBO:s fastighetsägande kommer att omfatta 
samtliga kommunalt ägda fastigheter (lokaler för kommunens egen verksamhet, lokaler för annan 
verksamhet samt bostäder). Om alternativ l b och 2 genomförs avser bostadslägenheterna drygt 
57 % av den totala ägda ytan vilket torde innebära att det inte är troligt att förvaltningen av 

Siutr-a(;jJorl2012-0::;-29 fasficol1 



Sarnol-dnillgsutredning Sala Kornmlln UPPDRAGSRAPPORT I sid 32 (Si) 

bostadslägenheterna anses utgöra SALBO:s huvudsakliga verksamhet. SALBO kommer därför 
sannolikt inte att kvalificera sig som ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag enligt den 
nya lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. 

5.4 Genomförandeprocess 

Överföringen av kommunens fastigheter kommer initialt att kräva resurser för att utreda och 
precisera exakta kostnader för uträkning av t.ex. stämpelskatter, återföring av investeringsmoms 
samt övriga momsfrågor, fastighetsrättsliga och skatterättsliga frågor m.m. Varför överföringen 
a,o de kommunala fastigheterna förmodligen kan ske först under år 2. 

5.5 Konsekvenser 

Nedan anges Fasticons sammanfattning mo konsekvenserna i samband med alternativ 2. 

1. Ett samordnat ägande skapar bättre överblick över Sala kommuns fastighetsägande 
och lokalutnyttjande vilket underlättar lokaleffektivisering samt underlättar framtida 
utveckling av beståndet. 

2. Tydligare varumärke och större aktör i fastighetsbranschen skapar en högre grad av 
attraktion som arbetsgivare, vilket ger goda förutsättningarna för framtida 
rekryteringar. 

3. Regelrätta hyresavtal för kommunens verksamhetslokaler skapar större tydlighet, 
ansvar och befogenheter. 

4. Kan försvåra lokaleffektivisering då lokalfastighetsägaren dvs. SALAB inte 
automatiskt får något incitament att eftersträva detta mål. 

5. Stämpelskatt undviks vid omvandlingen av Sala Silvergruva AB till SAU\.B. 

6. Initial transaktionskostnad och stämpelskatt (4,25 %) vid överlåtelse från 
kommunen alternativt överlåtelse genom fastighetsreglering undviker stämpelskatt 
(dock fastighetsbildningskostnader). 

7. Moms; överlåtelse medför återföring av investeringsmoms som dragits av. 

8. Eventuell möjlighet att genom försäljning frigöra kapital som kan användas för att 
utveckla kommunala kärnverksamheter. 
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6 Alternativ 2b 

Alternativ 2b: Alt 1 genomfOrs samt Sala kommun förvärvar 100 % av aktierna i Sala 
Silvergruva AB och dess nuvarande ägarstruktur återskapas i ett nybildat "Nya Sala 
Silvergruva AB". 

6.1 Övergripande 

Syftet med alternativet är att Sala Kommun genom att förvärva 100 % av aktierna i Sala 
Silvergruva möjliggör samordnad fastighetsförvaltning av kommunens övriga fastigheter och Sala 
Silvergruvas byggnader och installationer. Sala Kommun får genom detta alternativ i motsats till 
den nuvarande situationen inte bara i slutändan totalt ansvar för fastighetsförvaltningen utan även 
total konttoll av densamma. För att säkerställa att fördelarna med den nuvarande ägarsttukturen 
bibehålls innebär alternativet att ett nytt bolag bildas, "Nya Sala Silvergruva AB" och att de 
nuvarande aktieägarna bereds möjlighet att där även fortsättningsvis genom ägande engagera sig i 
Sala Silvergruvas verksamhet. "Nya Sala Silvergruvas" verksamhet kommer till skillnad mot idag 
att helt kunna fokuseras på turist- och besöksverksamheten då fastighetsförvaltningen överlåts till 
en hyresvärd. Detta innebär vidare att ett hyresavtal skall tecknas mellan "Nya Sala Silvergruva 
AB" och den legala enhet som äger fastigheterna där gruvan är belägen. Vid en framtida 
hyresförhandling kOlnmer då "Nya S;;Ja Silv.::rgruva AB" vidare att ha h1öjlighet att endast förhyra 
de delar av grnvan som man anser sig ha direkt nytta av inom turist- och besöksverksamheten 
och övriga delar av fastigheterna kommer kommunen som fastighetsägare att ha ansvar för och 
rådighet över. 

6.2 Genomförande av detta alternativ tillsammans med alternativ l.a d.v.s. ett 
bildande av Sala Lokalförvaltning AB 

Om detta alternativ genomförs utan några övriga förändringar så kommer upphandlingen av 
fastighetsförvaltningen för Sala Silvergruva att bli LOU pliktig. Om däremot alternativ La också 
genomförs genom att Sala Silvergruva AB omvandlas till Sala Lokalförvaltning AB och 
nuvarande Lokalförvaltarnas verksamhet överförs till detta bolag i enlighet med alternativ 1.a så 
kommer ingen upphandling av fastighetsförvaltningen att ske då denna kommer att utföras med 
egna resurser varför LOU inte blir tillämplig. 

6.3 Legala aspekter 

6.31 LOU 

Enligt ovan blir vid detta alternativs genomförande av upphandlingen LOU pliktig om inte 
alternativ 1.a genomförs. 

6.4 Genomförandeprocess 

Förutsättningen för att detta alternativ kan genomföras är ytterst beroende a,o att de nuvarande 
aktieägarna i Sala Sil,oergruva AB är positiva till förändringen och di dessa uppgår till en stor 
numerär så kan möjligheterna till en förändring behöva undersökas, förankras och eventuell 
beslutas under ca sex månader och själva förändringen genomföras under ytterligare sex månader 
om utfallet är positivt. Detta innebär att alternativet kan genomföras utan eventuell påverkan av 
genomförandet av alternativ La. 
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6.5 Konsekvenser 

Nedan anges Fasticons sammanfattning av konsekvenserna i samband med alternativ 2. 

1. Ett kommunalt hel ägande av Sala Silvergruva ger Sala kommun kontroll ö,'er 
fastigheterna både ur ett kort-som langsiktigr perspektiv. 

2. Samordning med övrig kommunal lokalförvaltning innebär fördelar avseende 
effektivitet, kompetensförsörjning etc .. 

3. Regelrätta hyresavtal mellan turist- samt besöksverksamheten och en hyresvärd 
skapar större tydlighet, ansvar och befogenheter. 
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7 SAMORDNING AV UTFÖRANDEFUNKTIONER 

Alternativ 3 

Alternativ 3: Alt 1 (och eventuellt Alt 2) genomförs dock att utförande funktionerna läggs i 
ett nybildat servicebolag Sala Service AB (SASAB). 

7.1 Övergripande 

Inom ramen för detta utredningsalternativ samordnas samtliga fastighetsrelaterade 
utförarfunktioner inom Sala kommuns fastighetsförvaltning och samtliga 
fastighetsskötare, dtiftstekoiker, hantverkare och städpersonal från SALAB (Id 
Lokalfijrvaltarna), och SALBO överförs till SASAB. 

SAU\.B och SALBO tecknar dtiftsavtal direkt med SASAB avseende utförandet av merparten 
dtiftstjänster gällande respektive bolags fastigheter. ÖVerföringen av personal aktualiserar 
sannolikt reglerna gällande övergång av verksamhet. 

Ett eventuellt beslut att skapa SASAB och överföra driften av fastigheterna dit bör bygga på att 
bolagets verksamhet kommer att omfatta största möjliga volym dvs. kommunens totala 
fastighetsbestånd totalt ca 358 000 kvm lokaler och bostäder. Vidare blir bolagets 
verksamhetsinriktning och kärnverksamhet att fokusera på att bedriva fastighetsrelaterade 
servicetjänster till marknadsmässiga villkor på en konkurrensutsatt marknad. Det måste dock 
skapas systemstöd för modern fastighetsdtift, organisatorisk struktur och affärsmässig 
ekonorrllstyrning och redovisning. Genom detta skapas förutsättningar för att långsiktigt bedriva 
och utyeckla serviceverksamhet. 

En fördel är att de inkluderade kompetenserna inom de berörda organisationerna samlas och 
bättre kan tillvaratas samt utvecklas inom ramen för ett gemensamt bolag. 

7.2 SALAB och SALBO vs Sala Service AB (SASAB) 

SASAB blir "intern serviceentreprenörer" med ett helhetsansvar för merparten av leveranser och 
un'eckling av drifts~änster inom Sala kommuns fastighetsbestånd. Detta ger goda möjligheter att 
utveckla organisationen och tillföra/ sammanföra ytterligare spetskompetenser inom kritiska 
nyckelfunktioner vilka bl.a. skall kunna hantera framtida behov av energieffektiviseringsåtgärder 
m.m. En kritisk volym och omfattning av verksamheten medför också ökade förutsättningar, jmf 
alt 1 att fortsättningsvis utveckla en professionell och kostnadseffektiv driftsorganisation. En 
viktig aspekt i detta sammanhang är att se över gränsdragningen mellan vad man betecknar som 
strategiskt viktiga funktioner vilka skall utföras i egen regi kontra vad som betecknas som 
bas~änster vilka både kan utföras i egen regi samt läggas ut på samarbetspartners eller externa 
entreprenörer. 

För att skapa ett tydligt avtalsförhållande bör SAL-\B och SALBO som beställare av drifts~änster 
upprätta ett regelrätt förfriigningsunderlag för att "handla upp drifts~änster" på ett strukturerat 
och marknadsmässigt sätt. Se nedan beträffande hur sådana tjänster förhåller sig till LOU. Pa 
detta sätt skapas ett tydligt avtals förhållande och gränsdragningar mellan SALAB resp. SALBO 
som beställare och SASAB som leverantörer. Utifrån ett tydligt förfrågningsunderlag med 
angivna kvalitets och sen-icenivåer kan också SASAB kalkylera och beräkna vilka resurser som 
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krävs för att nå upp till SALAB:s och SALBO:s beställningar. Vidare kommer samordningen 
också att skapa grunden för ett långsiktigt förändringsarbete som skall stärka både 
kundorientering, kvalitet och kostnadseffektivitet gällande driften a,· kommunens 
fastighetsbestånd. Om kommunen dock avser eller senare beslutar att avyttra 
utförandeverksamheten till den externa marknaden så är detta alternativ att föredra. 

7.3 LOV 

Se redogörelse under punkt 4.6 ovan. 

7.4 Anskaffning av tjänster från SASAB 

Tjänster som SALAB, SALBO eller andra kommunala bolag köper från SASAB träffas inte av de 
så kallade in house·reglerna och måste därför upphandlas enligt LOV. Tjänster som kommunen 
köper fran SASAB måste sannolikt upphandlas enligt LOV om inte tjänsterna som tillhandahålls 
kommunen utgör huvuddelen av SASAB:s verksamhet. 

7.5 Arbetsrättsliga frågor/Verksamhetsövergång 

Överföring av persollai frim SALAB och SALBO till SASAB 

En överföring av personal anställda inom SALAB och SALBO till SASAB kan aktualisera de 
arbetsrättsliga reglerna om verksamhetsövergång. F rågan är bl.a. beroende av omfattningen av 
den verksamhet och personal som överförs. Frågan bör utredas vidare. Vad i önigt avser 
\·erksamhetsövergång se pkt 4.8 Arbetsrättsliga frågorjVerksamhetsövergång. 

7.6 Genomförandeprocess 

I detta alternativ är förändringsprocessen precis som i alternativet 1 troligtvis ca 1 -3 år innan full 
effekt uppnås. Resurser behöver inledningsvis tillskapas för att genomföra utredningar gällande 
ny organisation och dimensionering av denna, arbetssätt, överföring av personal mm. 6 månader 
efter projektstart kan överföringen av personal, samlokalisering, anskaffning eller samordning av 
IT-stöd, ekonotniprocesser m.m. hanteras. Det som dock bör respekteras är tidsaspekten för att 
bygga en ny företags kultur med tillhörande organisation och arbetssätt m.m. Genomförandet a\' 
en sådan förändringsprocess skall man se på längre sikt troligtvis ca 3 ar. Ett förslag till 
övergripande genornförandeplan presenteras under avsnitt 11. 

I det kortare perspektivet kan också upphandhngsprocessen för SALAB och SALBO hanteras i 
sin helhet. Primärt ingår att upprätta förfrågningsunderlag samt upphandla merparten av 
dtiftarbeten. Tidsaspekten för detta är ca 8·10 månader. 

Parallellt med genomförandet av upphandhngsprocessen kan arhetet med att un·eckla 
beställarfunktionen inom SALAB och SALBO påbörjas. Det är viktigt att ha denna funktion på 
plats för att ta ansvar för implementeringen av entreprenaden och det nya arbetssättet. 

7. 7 Konsekvenser 

Nedan anges Fasticons sammanfattning av konsekvenser för alternativ 3. 
1. Renodlar rollen som serviceentreprenör 
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2. Skapar förutsättningar för att till viss del arbeta med externa kunder. Observeras 
bör dock att - ramen sätts av den kommunala kompetensen enligt 
kommunallagen 

3. SALAB och Si\LBO kan öka sitt fokus på strategisk resursanskaffning, 
utveckling och beställarrollen i driftsfrågor. 

4. Utökat behov av lednings och administrativa funktioner vid överföring av 
verksamheten från SALAB jLokalförvaltarna och SALBO till ett nytt bolag, 
SASAB. 

5. Underlättar konkurrensutsättning och eventuell outsourcing av kommunens 
behov av fastighetsdrift. 

6. Uppnår ytterligare större kritisk ,'olym för de berörda funktionerna vilket ger 
goda möjligheter till att skapa en effektiv organisation med nödvändiga 
spetskompetenser. 

7. Arbetsrättsliga regler om verksamhetsövergång aktualiseras sannolikt när berörd 
personal överförs från SALAB jLokalföivaltarna och S!,LBO till SASAB. 

8. Tjänster som kommunala bolag köper fran SASAB skall upphandlas enligt 
LOD. Tjänster som kommunen köper från SASAB måste sannolikt upphandlas 
enligt LOU om inte ~änsterna som tillhandahålls kommunen utgör huvuddelen 
av SASAB:s verksamhet. 
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8 SAMORDNING GENOM KONCERBILDNING 

Altemativ4 

Alt 4 Samordning genom skapandet av Sala Holdingbolag AB (SAHAB) och överföring 
av ägandet av samtliga kommunala aktiebolag till detta. 

8.1 Övergripande 

Ett alternativ till att ha fastighetsägandet i ett eller två aktiebolag är att istället skapa ett nytt 
holdingbolag som är helägt av Sala kommun. Holdingbolaget äger i sin tur de kommunala 
bolagen som blir dotterbolag till det nya holdingbolaget. Det nya holdingbolaget blir därmed 
moderbolag i en "koncern" för de kommunala bolagen. 

En koncern enligt ovan kan ge vissa skattefördelar avseende moms och inkomstskatt vid en 
eventuell framtida försäljning av ett eller flera av de fastighetsägande dotterbolagen. Ur ett 
momsperspektiv kan en sådan underkoncern stärka möjligheten att få avdrag för moms på 
externa kostnader, t.ex. mäklare, advokat, etc., vid en försäljning av aktier i ett fastighetsbolag. Ur 
ett inkomstskatteperspektiv är det vanligt förekommande att lata fastighetsbolag ägas via ett 
holdingbolag, för att därigenom minska risken för att en framtida avyttring av aktierna i etc 
fastighetsbolag blir skattepliktig. Som huvudregel är kapitalvinst som uppkommer vid ett 
holdingbolags försäljning av ett fastighetsbolag skattefri medan ett fastigbetsbolags kapitalvinst 
vid direktförsäljning av fastighet är skattepliktig. En holdingbolagsstruktur medför även en ökad 
möjlighet att undvika stämpelskatteuttag vid överlåtelse av fastighet om fastighetsbolaget säljs 
istället för att göra en direktförsäljning av bolagets fastighet/er. 

Att placera fastigheter i flera dotterbolag till ett holdingbolag medför inte att vinster som 
uppkommer i ett bolag per automatik kvittas mot förluster uppkomna i ett annat bolag, eftersom 
respektive bolag utgör egna skatte subjekt. För att kunna kvitta vinster mot förluster och på så sätt 
uppnå en lägre total beskatming måste koncernbidrag ges frän bolag som genererat vinst till bolag 
som gått med förslut. Inom aktiebolagsrätten gäller generellt att koncernbidrag kan ges mellan 
helägda svenska aktiebolag inom samma koncern. Med helägda avses här en ägarandel ö,'er 90 %. 

Observeras bör att det enligt den nya lagen (2010:879) om allmännyttiga kotrh'nunala 
bostadsaktiebolag föreligger särskilda begränsningar avseende möjligheten att göra 
värdeöverföringar från ett bolag som enligt lagens definition utgör ett allmännyttigt kommunalt 
bostadsaktiebolag. Utgångspunkten är att summan av de belopp som aktieägaren har skjutit till 
bolaget som betalning för aktier (såväl kontant som genom apportegendom) multipliceras med 
den genomsnittliga statslaneräntan plus en procentenhet. Resultatet utgör högsta möjliga belopp 
för värdeö,'erföringar under ett räkenskapsår. Vidare fmns en taktegel som innebär att 
värdeöverfötingarna under ett räkenskapsår inte får överstiga hälften av föregående ars vinst. 
Begränsningarna är således relativt ingripande i förhållande till vad som gäller för andra 
aktiebolag. Det föreligger dock ett antal viktiga undantag då begränsningarna inte ska tillämpas. 
Ett av undantagen är det fall då det sker överföring av överskott som uppkommit under 
föregående räkenskapsår och värdeöverföringen görs mellan två bolag inom samma koncern som 
bägge är allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Till exempel gäller undantaget således för 
koncernbidrag mellan två allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag som har samma 
moderbolag, men gäller inte för koncernbidrag från ett allmännyttigt kommunalt 
bostadsaktiebolag upp till moderbolaget eller till ett systerbolag om inte bolaget är ett 
allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag. 
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Med ovanstående som grund föreligger det knappast nagra skäl pga. koncernbidrag till att i 
nuläget etablera en koncernbildning. Om dock perspektivet vidgas och övriga bolag där Sala 
Kommun har betydande intressen inkluderas kan bilden dock bli annorlunda. Sala- Heby Energi 
AB skulle t.ex. kunna inkluderas i ovan nämnda struktur och skulle på ett positivt sätt kunna 
bidra till att koncernbidrag skulle kunna utnyttjas. Dock måste i så fall Salla Kommuns ägarandel i 
bolaget ökas till över 90 % och naturligh-is bolaget generera ö,-erskott. Ur Sala kommuns 
perspektiv skulle detta innebära att eventuella vinster inom bolaget skulle kunna utnyt~as i 
systerbolagens verksamhet utan att dess för innan beskattas. Denna möjlighet är naturligtvis helt 
beroende av att Heby kommun kan komma att acceptera en sådan förändring. 

Vid en holdingbolagsstruktur enligt ovan kommer samtliga bolag i "koncernen" att vara 
upphandlande enheter enligt LOU. Den s.k. in house-Iagstiftningen kommer inte att vara 
tillämplig på transaktioner som sker mellan koncernbolagen, utan tjänster mellan bolagen måste 
upphandlas enligt LOU. 

8.2 Konsekvenser 

Nedan anges Fasticons sammanfattning av konseb-enserna i förhållande till alternativ 3. 

1. Samlad ägarstyming för kommunen genom direktiv till SAHAB. 

2. Kan skapa vissa skattefördelar aneende framtida försäljning av ett eller flera av de 
fastighets ägande dotterbolagen 

3. Möjliggör koncernbidrag mellan samtliga helägda bolag dock med de begränsningar 
som gäller SALBO som allmännyttigt bostadsaktiebolag oeh omfattar i nuläget inte 
Sala Silvergruva AB och Sala-Heby Energi AB. 
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9 SAMORDNING AV KOMMUNAL LOKALFÖRSÖRJNING 

Alternativ 5 

Alternativ 5: Samordning genom skapandet aven lokalförsörjningsfunktion inom Sala 
kommun. 

9.1 Övergripande 

I relation till den uttalade ambitionen att skapa tydliga incitament och modeller för ett effektivare 
lokalutnyttjande inom de kommunala verksamheterna föreslås oberoende av de övriga föreslagna 
förändringarna att, som nämnts ovan en ny roll som kommunallokalstrateg etableras. 

9.2 Nuläge 

I nuläget har Lokalförvaltarna att samtidigt hantera rollerna som fastighetsförvaltare, 
lokalförsörjare och fastighetsägarens representant gentemot förvaltningarna, dvs. brukarna. 
Då Lokalförvaltarnas verksamhet fmansieras via den beslutade kommunala budgeten medan en 
betydande del av behoven och kraven och därigenom kostnaderna formuleras av brukarna är 
detta en sdr roll att upprätthålla. Det finns inga f01nmleraJe formella regler föt hur brukafllas 
behov skall bedömas och vilka krav fran dessa som är acceptabla. Därför måste Lokalförvaltarna 
i nuläget balansera kraven ocb behoven frim brukarna med kraven från kommunen i deras roll 
som fastighetsförvaltare inom budgetens ram. Detta innebär att kortsiktigare behov hos brukarna 
konkurrerar med långsiktigare behov av t.ex. fastighetsunderhåll vilket kan leda till höga 
förvaltningskostnader, kapitalförstöring och/ eller missnöjda brukare. I rollen som lokalförsörjare 
har Lokalförvaltarna idag inga eller mycket svaga ,-erktyg för att öka yteffektiviteten bland 
brukarna och då det saknas direktiv från kommunen avseende hur planeringen skall ske, vilka 
regler som skall gälla och vilket mandat man har så är den kommunala processen för 
lokalförsörjning inte effektiv och rationell. Den nuvarande strukturen illustreras i nedanstående 
figur: 

Finansiering 

Krav & behov 

Med utgångspunkt information från SK . .Ls "Förvaltningsnyckeln 2006 - Nyckel- och 
jämförelsetal för kommunal fastighetsförvaltning" har en summarisk övergripande analys utförts 
avseende Sala Kommun nuvarande yteffektivitet. 

Denna indikerar att kan det fmnas betydande möjligheter till att öka lokaleffektiviteten inom de 
kommunala ,-erksamheterna som helhet. Storleken pi den identifierade potentialen är ytterst 
osäker då beräkningen är baserad helt på teoretiska värden och därför bör en mer detaljerad 
analys genomföras innan potentialen med säkerhet kan fastslas. Att en potential föreligger kan på 
rimligt goda grunder antas då det i det nuvarande internhyressystemet saknas incitament för att 
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åstadkomma yteffektivisering inom kommunen. Förutom det incitament Lokalförvaltarna 
indirekt har. I vilket fall som helst så visar analysen vilken teoretisk ekonomisk utväxling en 
effektivisering i linje med riksgenomsnittet skulle komma att ha. 

Sala nuläge Riksgenomsnitt 
Sala börläge baserat Effektiviserings-

på riksgenomsnitt potential 

Verksamhetsyta, m2 133092 108 027 25065 

Befokning 21535 

yta/invånare 6,2 5,0 

Total kostnad, ksek, Sala 114818 93194 21623 

Tot kost sek/m2, Sala 863 

9.3 Förslag 

För att skapa en struktur som tydligare bidrar till de eftersträvade målen bör Lokalförvaltarnas 
roll förändras i enlighet med Alt 1 och eventuellt Alt 2, d.v.s. renodla rollen som 
fastighetsförvaltare och eventuellt ä,"en som fastighetsägare. Vidare bör den ovan nämnda 
funktionen som "kommunallokalstrateg" etableras vilken avses ta lokalförsörjningsansvaret för 
de kommunala verksamheterna och om alternativ 2 inte genomförs även det kommunala 
fastighetsägaransvaret. I rollen ingår bl.a. också att ha kunskap om den lokala marknaden gällande 
utbud av lokaler idag och - eller i framtiden och de kommunala förvaltningarnas nuvarande och 
framtida behov. Inom lokalstrategens ansvarsområde ingår också att ta fram kvalitetssäkrade 
lokalplaner, effektivisera verksamheternas lokalutnyttjande och långsiktigt värdera vilka 
fastigheter som kommunen har behov av. Erfarenhetsmässigt bör denna roll och funktion 
placeras på en strategisk ledningsniYå inom kommunen. 

Vidare förslås att kommunen anvisar medel till brukarna för att finansiera deras verksamhet 
genom nyckeltalsbaserade anslag vilka även bör inldudera kostnaderna för lokaler. 
Kommunen och/eller brukarna tecknar bindande avtal med fastighetsägaren d.v.s. med SALAB 
om alt 2 genomförs och om endast alternativ 1 genomförs med kommunen via lokalstrategen. 
Om genomförda förändringen inskränker sig till alternativ 1 tecknar lokalstrategen i rollen som 
fastighetägarrepresentant förvaltningsavtal med SALAB. 

För att skapa ett gemensamt forum för lokalförsörjningsfrågor bör även en lokalstyrgrupp 
etableras vilken bör ledas av lokalstrategen och där representanter från 
verksamhetsförvaltningarna deltar. Lokalstyrgruppens arbete baseras på brukarnas framtida 
behov och krav, demografiska underlag från planeringsenheten och den 
kostnadsfördelningsmodell som beslutas, d.v.s. en någon form av "internhyra". Den föreslagna 
strukturen illustreras i nedanstaende figur: 
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"Verksamhets-

anslag" 

Avsikten med den ovan föreslagna modellen är att tydliggöra ansvarsfördelningen mellan 
brukarna, kommunen och fastighetsförvaltningen samt tydliga relationer genom att formella avtal 
tecknas mellan alla parter. Vidare är ambitionen att öka fokus på effektiviteten inom den egna 
verksamheten och höja kostnadsmedvetenheten hos alla parter och kommunen får genom 
lokalstrategen en total överblick över brukarnas behov av lokaler på såväl kort som lång sikt. 
Genom att kommunen styr kvaliteten pa verksamhetslokalerna genom direktiv tilllokalstrategen 
och förvaltningarna styrs genom finansiering via nyckeltal uppnås såväl tydligare som effektivare 
styrning av lokalanvändningen. Genom den nya funktionen som lokalstrateg separeras ansvaret 
för fastighetsförvaltning och lokalförsörjning vilket undanröjer kontraproduktiva 
ansvarsområden. Förslaget skall också möjliggöra att incitament för brukarna och lokalstrategen 
att effektivisera lokalanvändningen formuleras i ett internhyressystem och regelverk och att 
fastighetsförvaltningen kan uppnå den effekti"isering av verksamheten som beskrivits under Alt l 
och 2. 

9.4 "Internhyra" 

9.41 Hyressättning 

Förenklat kan hyressättningen delas in i tre olika "arianter och vilken som passar bäst är beroende 
av vad som ska uppnås med hyressättningen, samt hur centraliserat/ decentraliserat 
budgetansvaret är i kommunen, hur verksamheten ersätts samt betydelsen av 
konkurrensneutralitet. 

Oavsett vilken variant man väljer är det viktigt att modellen är enkel, transparent, väl förankrad 
och upplevs som så rättvis som möjligt. Hyran bör vara stabil över en period och konstruerad så 
att det flnns en inbyggd buffert som fmansierar långsiktigt underhålla fastigheterna, samt medel 
till anpassningar för myndighetskra,' mm. 

9.411 Marknadsliknande hyror 

Om verksamheten kräver konkurrensneutralitet kan lösningen vara att skapa marknadsliknande 
hyressättning. Det ger då lokalkostnader liknande marknaden och ger samma villkor för de 
kommunala och fristående alternativen. Det kräver också i övrigt marknadsvillkor avseende 
avtalslängd, uppsägningstider etc. Detta innebär också att hyresgästen måste erlägga en 
riskpremie till hyresvärden vilken normalt stiger analogt med ökad flexibilitet ,wen är en 
förutsättning för effektivt lokalutnyttjande. Nackdelarna är dels att det ofta inte flnns 
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marknadshyror för äldre & grupphoende- och skollokaler, dels kan självkostnaden ofta vara 
högre än marknadshyresnivån. Dessutom maste man skapa ett marknadssystem som kräver stora 
resurser och det är svårt att få till det i den monopolsituation som råder för kommunala 
verksamheter. 

9.412 Hyror baserade på självkostnader för det enskilda objektet 

Att ha en ren sjäkkostnadshyra per objekt ger en tydlig signal om vad lokalerna kostar. Allt som 
görs i lokalen faller ut som en kostnad och ger en transparens. Ofta är det förknippat med att 
kommunfullmäktige beslutar om ramar år för år, för att inte självkostnaden ska sticka i,'äg. Det 
kan vara svårt ur budgetbänseende med sjäkkostnadshyra som regleras löpande. Budgetarbetet 
påbörjas ofta tidigt och att då sIa fast en självkostnad kan vara knepigt, då man inte i förväg vet 
vilka kostnader av akut karaktär som kommer att inträffa. Har man ett anslag i budget för att 
täcka lokalkostnaderna, har verksamheterna små incitament att minska lokalytan, eftersom man 
ofta tappar anslaget till nästa år ,-id effektivisering. Det planerade underhållet får ofta stå undan 
för andra verksamhetskostnader. 

9.413 Hyror baserade på totala kostnader fördelade efter funktionalitet 

Att hyressätta lokalerna utifrån funktion ~r ett sätt, särskilt kopplat till en -Y<2rksamhetspcng, att 
styra lokalanvändandet utifrån de medel som ,'erksamheten har. Funktionsbaserad hyra kräver 
noggrant arbete vid införandet, samt samarbete med representanter från verksamheten. Vidare är 
det viktigt att i förväg bestämma kriterier och att alla lokaler klassas utifrån samma 
förutsättningar. Man bör beakta fastighetens skick. Det kommer alltid att finnas en skillnad 
mellan nyproduktion och lokaler byggda för trettio år sedan. De förra bör vara mer yteffektiva 
och verksamhetsanpassade. Kanske har de bättre teknik som gör att det krävs mindre resurser att 
bedriva verksamhet. Lokalens kapacitet samt hur väl anpassad den är för verksamheten är 
faktorer av betydelse. Differentiering av ytor är viktigt, då de ytor som är viktiga för 
verksamheten ska hyressätta högre och mindre viktiga bör vara billigare, detta minskar i praktiken 
yteffektivisering. Differentiering gör att effekterna av att ställa av "onödiga" utrymmen som t.ex. 
källare blir mindre än om de ställer av ett klassrum. Klassrummet behövs för kärnverksamheten, 
men inte källaren. Vill man komma åt alla oanvända ytor måste man på något sätt ge en 
ekonomisk effekt, annars blir de avställda. Bäst effekt får denna modell om den kopplas till en 
lokalbanksfunktioll, med möjlighet att ställa av lokaler snabbt och enkelt, efter särskilda regler. 
Varje organisatorisk enhet, tex. förskola, grundskola och gymnasium, bör hyressättas för sig. Då 
bär den gruppen sina egna hyreskostnader fast omfördelat. Viktigt inslag i denna modell är den 
strategiska planeringen och en funktion som centralt prö,'ar avställningar och avgör om lokalerna 
behövs limgsiktigt eller ska ställas av tillfälligt viktigt. 

9.42 Styrning och internhyra 

9.421 Lokaler- fri nyttighet, kombinerat med central direktstyrning 

Om budgetansvaret ligger centralt i förvaltningen och man får budgettäckning för alla 
lokalkostnader kan verksamheten som rar över lokalanvändandet inte identifiera kostnaden, och 
den upplevs som en "fri nyttighet". Att i det läget effektivisera lokalbeståndet kan vara svart 
eftersom kopplingen till kostnad saknas. Det behövs i ett sådant läge en direkt styrning av 
lokalanvändandet och det är svårt att gå in och rationalisera en verksamhet man inte är insatt i. 
Det blir ofta rektor/verksamhetschef som drar det längsta strået och får behålla lokalerna. En 
fördel är att verksamheten kan fokusera på kärnverksamheten och inte behö,-er ställa 
lokalkostnader mot övriga resurser. 
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Erfarenhetsmässigt är det mycket svårt att få till en riktig lokaleffektivitet endast med central 
styrning, då det kräver oerhört mycket kompetens gällande den aktuella verksamheten och en 
enorm pondus hos den som ska peka med hela handen. Sådan roll är extremt svårrekryterad till 
de flesta kommuner. Vidare medför det fria skolvalet problem. Man kan peka hur mycket som 
helst pa en skola som bör fInnas kvar, men eleverna försvinner oeh skolan kommer att stå tom. 
Kommunen måste hitta sätt att förhålla sig till det oerhört komplicerade pusslet att hålla lokaler, 
för skola och förskola, som försvårar denna direktstyrning, när det i verkligheten är så att 
pengarna ska följa eleven dit den går och eleverna inte kan styras till en skola. Däremot måste en 
långsiktig plan fInnas och man kan inte bygga mer lokaler hur som helst bara för att en skola just 
för tillfallet är populär oeh man ska inte riva en skola som behövs långsiktigt, men den kanske 
måste ligga i malpåse under en period. 

9.422 Lokaler- full kostnadsbelastning, där kostnaden och lokalpeng styr 

Om budgetansvaret ligger decentraliserat längst ut i organisationen och verksamheten fInansieras 
aven peng per brukare eller elev, kan verksaruheten identifIera den fulla kostnaden oeh 
kostnaden blir en av alla briekor som ställs mot varandra i budgeten. För att detta ska fungera 
fullt ut måste det fmnas en utjämning av hyra, funktions baserad hyra, ifall det råder stor 
hyresspridning, saint möjlighet: att ställa av lokaler. Annars blir det omöjligt att bcdri"Ta 
verksamhet i vissa fall. Detta måste kombineras med en central funktion för strategisk långsiktig 
planering för att avgöra om friställda lokaler ska avveeklas permanent eller ligga i "malpåse". 
Tight koppling till pengsystemet, som kan behöva justeras om det sker mycket nyproduktion i ett 
segment oeh den totala hyran ökar. 

9.43 Hyresförhallande 

Utöver hyressättningsmodell måste man arbeta fram en ansvarsfördelning för hyresförhållandet. 
Ska det vara fullservicehyra med el, städ och larm som ingår, eller ska man ha en strikt hyra där 
allt annat tillkommer och hanteras av verksamheten? Beträffande underhåll är det viktigt av 
besluta vem som gör vad och med vilka intervall. 

9.431 Fullservicehyra 

Att så myeket som möjligt ingår i hyran är bekvämt för hyresgästen, som kan ägna sig åt 
kärnverksamheten. Incitamenten för verksamheten att hushälla med el mm är obefmtliga, men 
fastighetsägaren får större ineitament att installera energisnåla armaturer och sensorströmbrytare 
mm. Ingår städ har fastighetsägaren rådighet över hur ytskikten sköts oeh kan få ett bra pris pga. 
stora volymer vid upphandling. 

9.432 Traditionell bashyra 

Verksamheten har eget ansvar för inre underhåll, städning oeh elavtal mm. Den får då lägga en 
hel del energi på att sköta administrationen runt detta, vilket aldrig kan vara effektivt. Ofta saknas 
kompetens för att upphandla städ eller beställa renovering. 

9.44 Hyresavtal 

I den interna hyressättningen kan man välja olika typer av hyresavtal oeh hyresvillkor. 
Kommersiella avtal (se ovan "marknadsliknande hyror") 
En del kommuner använder standardmallar för lokaler eller bostäder, beroende a,- vilka objekt 
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det rör sig om. Man kan reglera avvikelser i särskilda bestämmelser. Avtalstiden brukar hållas till 
standard tre ar för befintliga lokaler. Hyran sätts till en bashyra, som indexeras, vilket innebär att 
hyran stiger under hyresperioden. Vissa organisationer föredrar att skapa egna mallar för avtalen, 
som då kan se ohlm ut beroende av utformning. Viktigt är att få med de vanliga villkoren som el, 
städ, larm och lås, samt underhållsansvar mm. Hyran kan i vissa fall vara underordnad, eftersom 
den regleras i budgetprocessen varje år. 

9.441 Principö"crenskommelse 

De separata a,·talen kan vara kopplade till en principöverenskommelse som tecknats 
lokalstrategen och förvaltningarna. Där beskriver man generella spelregler för hrresförhållandet 
mellan parterna. 

9.442 Gränsdragnillgslista 

Oavsett vilken mall man am"änder för grundavtalet, om det är indexerat eller inte mm, bör man 
utarbeta en gränsdragnillgslista som är lagom detaljerad, över vem som ansvarar för vad, vid drift 
och rein,"estering. 

9.5 Konsekvenser 

Nedan anges Fasticons sammanfattning av konsekvenserna i förhållande till nuläget. 

1. Tydligare ansvarsfördelningen mellan brukarna, kommunen och 
fastighetsförvaltningen. 

2. Tydligare relationer genom att formella avtal tecknas mellan alla parter 

3. Ökar fokus på effektiviteten inom den egna verksamheten och höjer 
kostnadsmedvetenheten hos alla parter 

4. Kommunen far genom "lokalstrategen" en total överblick över brukarnas behov av 
lokaler pa såväl kort som lång sikt 

5. Underlättar kommunens styrning av lokalanvändningen 

6. Genom av kommunen beslutade service" och funktionsnivaer kan brukarna 
fokusera mer på sin kärnverksamhet 

7. Möjliggör incitament för brukarna och lokalstrategen att effektivisera 
lokalanvändningen 
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10 FASTICONS ÖVERGRIPANDE REKOMENDATIONER 

Fasticon rekommenderar Sala kommun att: 

A. Fastighetsförvaltning 
Genomföra alternativ la d.v.s. att bilda ett nytt bolag. Sala lokalförvaltning AB och 
där etablera en organisation för förvaltningen av kommunens, Sala Silvergruva AB:s, 
Sala Industrifastigheter AB och Väsby Kungsgårds lokalfastigheter. Samt överföra 
förvaltningen av kommunens äldre & gruppboende till Sala bostäder AB. Detta 
dels för att renodla verksamheterna i en lokalförvaltande och en bostadsförvaltande 
del och dels för att etablera enheter som med större integritet kan realisera den 
identifierade besparingspotentialen. Beträffande förvaltningen av Sala Silvergruva 
AB kan denna också komma att överföras till SALAB om kommunen i framtiden 
kommer att äga hela bolaget, se även pkt 11.41. 

B. Lokalförsörjning 
Genomföra alternativ 5, d.v.s. utforma en rollbeskrivning för, och rekrytera samt 
organisera en kommunallokalstrateg. Denne avses efter etableringen ansvara för att 
den organisatoriska strukturen kommer på plats och att utforma ett 
internhyressystem. 

c. Agande 
Inte genomföra alternativ 2a. D.v.s. inte förändra ägandet avseende de kommunala 
fastigheterna. Fasticon bedömer det som tveksamt om fördelarna med detta 
alternativ kan uppväga de kostnader som kommer att uppstå. Fasticon anser dock 
att aktierna i Sala Silvergruva bör förvärvas och omvandlas till alternativt fusioneras 
med SALAB då detta inte är förknippat med några kostnader och innebär ökad 
kontroll och kan innebära skattefördelar, se även pkt 11.41. 

D. Renodlad utförarorganisation 
Inte genomföra alternativ 3. d.v.s. samtliga utförandefunktioner inom 
fastighetsförvaltningen i Sala kommun och kommunägda bolag överförs inte till ett 
nybildat servicebolag Sala Service AB. Fasticon anser att det samlade 
fastighetsbeståndets volym ur effektivitets synpunkt lmappast försvarar existensen 
av två utförande organisationer inom kommunen d.v.s. SALAB och SALBO men 
bedömer att nackdelarna med en organisation avseende bl.a. LOU, olika 
företagskulturer överväger den större kritiska massan. Om kommunen dock avser 
eller senare beslutar att avyttra utförandeverksamheten till den externa marknaden 
så är detta alternativ att föredra. Fasticon bedömer att om kommunen avser att 
konkurrensutsätta utförande~änsterna så kan detta ske med nästan samma 
effektivitet om tva utförarenheter finns. 

E. Koncernbildning 
Inte genomföra alternativ 4, d.v.s. skapa ett moderbolag för de kommunala bolagen. 
Om Fasticons rekommendationer i övrigt efterföljs innebär det att endast enheterna 
SALAB, SALBO och Sala Industrifastigheter AB bedriver fastighetsverksamhet 
inom kommunen. Och da SALBO är det enda bolaget som bedöms generera 
framtida överskott och också är kvalificerat som allmännyttigt bostadsbolag innebär 
dessa så starka begränsningar avseende koncernbidrag att detta knappast försvarar 
bildandet av ett holdingbolag. Om Sala kommuns ägarandel i Sala-Heby Energi AB 
skulle komma att ökas till mer än 90 % kommer dock frågan i ett annat läge. 
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Likaledes om kommunen inte anser att SALBO skall vara b'alificerat som 
allmännyttigt bostadsbolag är etableringen aven koncernstruktur rimlig. Ett 
holdingbolag kan även underlätta kommunens framtida styrning av de kommunala 
bolagen om direktiv och övriga krav kanaliseras via moderbolaget vilket då måste ha 
en mycket stark ledning. 

F. Sala Industrifastigheter AB 
Då grundiden med Sala Industrifastigheter AB är att detta skall fungera som ett 
verktyg i näringslivs- och utvecklingsfrägor och därför delvis styrs av speciella 
faktorer anser Fasticon att bolaget även fortsättnings.-is ägarmässigt bör ligga kvar 
direkt under Sala kommun alternativt Sala F öretagarcentrum. Dock bör bolaget 
förstärkas med resurser som möjliggöra att verksamheten kan leva upp till den i 
bolagsordningen angivna ambitionen. Vidare bör samarbetet med Sala 
Företagarcentrum formaliseras och intensifieras, se även pkt 11.42. 

I nedanstående figurer illustreras de ovan rekommenderade förändringarna med 
utgångspunkt frän nuvarande organisatorisk struktur. 
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11 FÖRSLAG TILL ÖVERGRIPANDE GENOMFÖRANDEPLAN 

Detta avsnitt baseras på scenariot att Sala kommun beslutar genomföra samordningen av den 
kommunala fastighetsförvaltningen enligt Fasticons övergripande rekommendationer under 
avsnitt 10. 

Nedanstående bedömningar av genomförandetider aner utförandet av själva förändringen och 
inte när full effekt uppnås. Vad a,·ser uppnåendet av den identifierade effektivitetspotentialen 
inom fastighetsförvaltningen kan denna inte förväntas uppnås förrän efter 2 till 3 år. Medan den 
indikerade lokaleffektiviseringen inte kan förväntas nå sin fulla ekonotniska effekt förrän efter 5 
till 10 år. Detta heror på att fastigheter först måste friställas och därefter säljas, rivas eller utnyttjas 
för andra ändamål för att den uppnådda lokaleffektiviseringen inom verksamhetsförvaltningarna 
skall ge full effekt på kommunens lokal· och fastighetskostnader. 

11.1 Utformning av SALAB 

Inledande aktiviteter, projektgrupp tillsätts och leds av kommunens representant 

1. Övergripande organisationsstrukmr och roilbeskrivningar för bolagets organisation 
utformas och beslutas. 

2. Övergripande servicenivåer för förvaltningen fo=u1eras avseende t.ex. inställelse 
tid, ronderingsfrekvens, jour alt beredskap etc. 

3. Beslut avseende vilka funktioner som skall utföras med egen personal respektive 
läggas ut pa entreprenad. 

4. Baserat på det berörda lokalfastighetsbeståndet utförs en fullskalig dimensionering 
av de personella resurser som kommer krävas. 

5. Systembehov för verksamheten defmieras avseende t.ex., redovisning, 
fastighetsregister, hyresavisering, arbetsorder etc. Eventuella befmtliga system 
kartläggs och analyseras med utgångspunkt från framtida behov. 

6. Kompetenskartläggning av berörd personal genomförs för att identifiera eventuella 
gap mellan rollbeskrivningar och tillgängliga resurser 

7. Utformning av mallar för generella förvaltningsavtal enligt Aff. 

För denna del av genomförandet bedöms genomförande tiden till ca 6 månader 

11.2 Genomförande SALAB 

1. Bolaget etableras 
2. Ledningen för bolaget tillsätts 
3. Tillgångar och resurser överförs, maskiner, möbler system etc. 
4. System upphandlas 
5. Personal överförs och tillsätts 
6. Utvecklingsprogram utformas 
7. Processer och rutiner för verksamhetens bedrivande utformas och implementeras 

Denna del av genomförandet sker efter pkt 11.1 slutförts och genomförande tiden bedöms till ca 
6 manader 

11.3 Genomrörandeaktiviteter SALBO 
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1. E,'. tillgångar och resurser överförs, maskiner, möbler system etc. 
2. Ev. System upphandlas 
3. Ev. personal överförs och tillsätts 
4. Ev. utvecklingsprogram utformas 
5. Ev. processer och rutiner för verksamhetens bedrivande utformas och 

implementeras 

Denna del av genomförandet sker efter pkt 11.1 slutförts och genomförande tiden bedöms till ca 
6 månader 

11.4 Aktiviteter övriga enheter, Sala Kommun 

För denna del a,' genomförandet bedöms genomförande tiden till ca 6 månader 

11.41 Sala Sih'ergruva AB 

Initiera en dialog med nuvarande ägare av Sala Silvergruva AB med avsikten att klarlägga dessas 
åsikter beträffande en överföring av fastighetsägandet till kommunen och därigenom renodling ay 
bolagets ,'erksamhet till turist-och besöksverksamhet. Då aktieägarnas åsikter klarlagts kan 
förhoppningsvis dCfi under pkt 6 ovaa beskrivna förändringcfi genomföras och en renodling av 
den nuvarande verksamheten inom Sala Silvergruva AB ske samtidigt som Sala kommun förutom 
det nuvarande ansvaret också far kontrollen av fastigheterna inom Sala Silvergruva. 

11.42 Sala industrifastigheter AB 

Genom beslutet om en ny bolagsordning 2011 där bolagets verksambet anges vara att "köpa, 
sälja, äga, bebygga, förvalta, hyra ut" "lokaler för industri-, kontors-, handels-, service- eller 
hantverks ändamål" samt "främja nyföretagande och näringsliv" har en hög övergtipande 
ambition avseende bolagets verksamhet manifesterats. För att denna ambition skall förverkligas 
behöver mer handfasta strategier och mål utarbetas och beslutas. För att genomföra detta arbete 
och för att därefter kunna verka för att uppsatta mal kan uppnås måste resurser för detta 
tillskapas inom bolaget. Detta innebär att såväl fastighets- som generell näringslivs kunskap såväl 
var för sig som i kombination måste tillföras. De efterfrågade kompetenserna bör kunna 
tillgodoses genom att bolaget fördjupar och utvecklar ett nära samarbete med Företagarcent.rum i 
Sala men även dedicerade resurser i form av personal bör tillskjutas bolaget. Detta tillskott bör 
vara orienterat mot de kompetensbehov som beskrivs ovan och skall inte ansvara för 
förvaltningen av bolagets fastighetsbestånd över tiden. Bedömningsvis så kommer resursbehovet, 
även med den höjda ambitionsnivån i åtanke inte att motivera en fulltidstjänst i bolaget men då 
behovet av rätt kompetens är avgörande för bolagets utveckling och möjligheter att uppnå 
ambitionerna i bolagsordningen bör endera en heltids~änst etableras och målen formuleras pa ett 
sa offensivt sätt att resursen därigenom kommer att utnyttjas alternativ att tjänsten samfinansieras 
med en annan aktör med liknande behov. 

11.5 Genomförandeaktiviteter lokalförsörjning, Sala Kommun 

Inledande aktiviteter, projektgrupp tillsätts och leds av kommunens representant 

1. Rollbeskrivning och organisatorisk placering för kommunens lokalstrateg utformas 
och beslutas. 
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2. Systembehov för verksamheten defmieras. Eventuella befmtliga system kartläggs 
och analyseras med utgiingspunkt från framtida behov. 

3. Lokalstrategen rekryteras 
4. Riktlinjer för utformning av internhyressystem utformas 
5. Lokalstyrgruppen etableras 
6. Internhyressystem inklusive avtalsmallar utformas av lokalstyrgruppen under 

ledning av lokalstrategen och föreläggs kommunen för beslut 
7. E,". system upphancIlas 

För denna del av genomförandet bedöms genomförande tiden till mellan 6 och 12 månader 
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12 SAMMANFATTNING 

Sala Kommun bedriver idag fastighetsverksamhet direkt eller indirekt i följande fyra 
enheter. Lokalfön"altarna inom Tekniska förvaltningen, AB Salabostäder (helägt), Sala 
industrifastigheter AB (helägt), Sala Silvergruva AB (delägt, ca 80 %) och ansvarar för 
finansieringen av fastighetsförvaltningen av Väsby Kungsgård. 

Fasticon har haft i uppdrag att genomföra en översyn av ovanstående verksamheter och 
presentera förslag till hur struktureringen av kommunens fastighetsförvaltning kan 
förändras för att uppnå följande mål: 

1. Reducera antalet aktörer inom den kommunala fastighetsverksamheten. 
2. Rationalisera kommunens organisation för fastighetsfön"altning. 
3. Sänka kommunens kostnader avseende fastighetsförvaltning. 
4. Skapa förutsättningar och incitament för att öka lokaleffektiviteten inom kommunens 

verksamheter. 

Vid en genomförd övergripande effektivitetsanalys av kommunens totala 
fastighetsförvaltning har en potentiell effektivitetshöjning på ca 15 till 20 % identifierats. 

Generellt kan denna effektivitetshöjning uppnås genom att kommunens fastighetsverksamhet 
struktureras och dimensioneras effektivare, genom att processer, rutiner och system etableras, 
genom tydliga ägardirektiv med regelbunden uppföljning samt genom eventuell 
konkurrensutsättning. 

Beträffande lokaleffektiviten inom de kommunala verksamhetsförvaltningarna har en 
potentiell effektivisering på knappt 20 % identifierats. 

För att uppnå uppdragets mål och för att möjliggöra realiseringen av ovan beskrivna 
effektiviseringspotentialer föreslår Fasticon att: 

A. Ett nytt bolag, Sala lokalförvaltning AB (SAL\B) bildas och där etablera en 
organisation för förvaltningen av kommunens, Sala Industrifastigheter AB:s, Sala 
Silvergruva AB:s och Visby Kungsgårds fastigheter. Samt överföra förvaltningen av 
kommunens äldre & gruppboende till Sala bostäder AB (SALBO). Berörd personal 
inom Lokalförvaltarna och Sala Silvergruva AB överförs till SALAB respektive 
SALBO. 

B. Utreda kommunens ägande avseende Sala Silvergruva AB kan ökas och om 
kommunens ägarandel skulle uppnå 100 % omvandla alternativt överföra personal, 
förvaltning och ägande till SALAB. 

C. Etablera en kommunallokalstrateg vilken skall ansvara lokalförsörjningen inom 
kommunen och även e,"entuellt iklä sig kommunens fastighetsägaransvar. 

Ovanstående förslag bedöms kunna genomföras inom 12 till 18 månader och full effekt 
a,"seende kostnads och lokaleffektivisering uppnås inom 3 år resp. 10 år. 
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