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Executive Summary
Bostaden Šr den viktigaste av alla hushŒllstjŠnster genom att den fšr mŒnga tar i ansprŒk
upp till hŠlften av den disponibla inkomsten. PrissŠttningen pŒ bostŠder har pŒverkats av
statliga subventioner. Bostadens utformning liksom konkurrensen pŒ marknaden styrs
av statliga regleringar. Under efterkrigstiden fram till sjuttiotalet gick bostadspolitiken
ut pŒ att stimulera efterfrŒgan och Œstadkomma en hšg bostadsproduktion fšr en befolkning med stora ungdomskullar och stigande inkomster.
En stor del av hyreslŠgenheterna Šgs och fšrvaltas av kommunala, sŒ kallade allmŠnnyttiga, bostadsbolag. Dessa Šr politiskt styrda och ofta med ledningar som tillsatts pŒ
politiska snarare Šn professionella meriter. Beslut har likasŒ ofta tagits pŒ politiska
snarare Šn ekonomiska grunder. Genom omfattningen av bŒde nybyggnationens och
underhŒllsverksamhetens storlek har de kommunala bostadsbolagen haft ett betydande
inflytande šver hur mŒnga arbetstillfŠllen kommunen kan erbjuda. Genom sin makt
šver bolagen, kopplat till kommunens faktiska bestŠllarmonopol och planmonopol, har
politikerna kunnat avgšra vilka byggmŠstare som skall gynnas och vilka hyresvŠrdar
som skall fŒ finnas vid sidan av kommunen sjŠlv. Genom att den kommunala
bostadsverksamheten organiseras i bolagsform, Šr allmŠnhetens insyn i verksamheten
begrŠnsad och intŠkter och resurser frŒn bostadsfšrvaltningen har av ledning och
politiker kunnat anvŠndas fšr verksamhetsfrŠmmande syften.
Sedan sjuttiotalet har de svenska hushŒllens disponibla realinkomster stagnerat. BefolkningstillvŠxten sker bland de Šldre och inte lŠngre i de barnalstrande Œldrar, som stŒr
fšr tillskottet i bostadsefterfrŒgan. BostŠder har frŒn att varit subventionerade blivit
alltmer av ett viktigt skatteobjekt. FrŒn att den reala kostnadsrŠntan pŒ bostŠder nŠrmast
varit negativ har den stigit kraftigt. En del av de massproducerade bostadsomrŒdena har
drabbats av fšrslumning och av outhyrda lŠgenheter. Dessa har fyllts med flyktingar och
invandrare vilket lett till segregering med Œtfšljande sociala problem. Kommunala bostadsbolag, som varit kraftigt underfinansierade har fŒtt svŒra ekonomiska problem och
ibland hamnat pŒ obestŒnd. RŠntekostnaderna har stigit och medfšrt en press uppŒt pŒ
hyrorna medan underhŒllet fŒtt eftersŠttas. Rivningar av kommunala bostŠder, kostsamma fallissemang och sociala problem har lett till att allmŠnheten alltmer kommit att
misstro det kommunala bostadsŠgandet, nŒgot som smittar av sig pŒ kommunal verksamhet šver huvud taget.
Mot denna problemfyllda bakgrund stŠller denna rapport tvŒ huvudfrŒgor:
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1. Kan fšrvaltningen av hyreslŠgenheter, frŒn att ha varit en gammaldags uppifrŒn,
med en blandning av patriarkaliskt godtycke och byrŒkratiska regler, styrd
verksamhet omorganiseras till en modern kundstyrd och flšdesorienterad tjŠnsteproduktion?
2. Hur kan en sŒdan grundlŠggande fšrvandling av politiskt styrd verksamhet Œstadkommas?
Rapporten besvarar frŒgorna genom ett exempel pŒ, och analys av, hur Gšteborgs kommunala bostadsfšrvaltning omorganiserats under 90-talet. FšrŠndringar pŒ koncernnivŒ
i moderfšretaget AB Framtiden har studerats liksom fšrŠndringar i den operativa verksamheten i dotterbolaget Gšteborgs Stads Bostadsaktiebolag. Totalt fšrvaltar koncernen
70.000 lŠgenheter med ett sammanlagt taxeringsvŠrde av nŠra 20 miljarder kronor.
Genom omorganisationen har Šgaren Gšteborgs stad fšrsett ledningen fšr Framtidenkoncernen med befogenheter att driva verksamheten professionellt. Moderbolagets styrning av de tre tidigare sjŠlvstŠndiga bostadsfšrvaltande fšretagen har stramats Œt. Denna
styrning sker med hjŠlp av gemensam mŒlsŠttning och ekonomisk uppfšljning. €ven
dotterbolagen har fŒtt nya ledningar. De centrala resurserna, t ex fšr underhŒll och nybyggnation, har fšrsvunnit eller kraftigt minskats. MellannivŒerna mellan ledning och
den personal, som har direktkontakt med de boende, har likaledes skurits bort eller
minskats. De tidigare fastighetsskštarna har gjorts till "kvartersvŠrdar" med betydande
befogenheter vad gŠller uthyrning, upphandling av underhŒll och kontakter med hyresgŠster. Utbildningsinsatser har gjorts fšr att uppgradera kvartersvŠrdarnas kompetens.
Bl a har utbildning i fšretagsekonomi visat sig viktig fšr att kunna utnyttja och hantera
det ekonomisystem, som Šr ryggraden i den decentraliserade organisationen. Vissa omrŒden med grava problem har gjorts till sjŠlvstŠndiga resultatenheter.
KvartersvŠrdarna visar ett betydande engagemang i sin nya roll, i vilken de har bemyndigats att handla och fatta beslut. MŠtningar visar en successiv fšrbŠttring i boendekvaliteten. De fšrsta tre Œren av decentraliseringsskedet (1995-98) koncentrerades pŒ att
fŒ till stŒnd fšrŠndringar pŒ det mŠnskliga, organisatoriska och kulturella planet.
DŠrefter har en škad betoning kunnat lŠggas pŒ effektivitet med betydande kostnadsbesparingar som fšljd. Den fšrsta frŒgan, om det gŒr att fšrvandla kommunala
verksamheter till modern kundstyrd och effektiv flšdesorganisation, kan alltsŒ besvaras
jakande.
Den andra frŒgan, om hur fšrŠndringen gjorts mšjlig, kan besvaras med att en medveten
Šgarstyrning av verksamheten infšrts. €garstyrning Šr en ršrelse uppbackad av teorin
om "Corporate GovernanceÓ. €garstyrning gŒr ut pŒ att Šgarna tar kommandot šver den
anstŠllda fšretagsledningen, sŠtter tydliga mŒl och hŒller ledningen ansvarig fšr
mŒluppnŒendet inom de givna ramarna.
Gšteborgs kommun representerad av sina ledande politiker Gšran Johansson och Johnny Magnusson, grundlade Šgarstyrning av den kommunala bostadsfšrvaltningen i Gšteborg genom utformandet av "€gardokumentet", som innehŒller en policy antagen av
koncernstyrelsen 1994. Den anger att mŒlen skall vara att till ett rimligt pris tillhandahŒlla de bostŠder, som behšvs fšr Gšteborgs fortsatta utveckling som en attraktiv plats
fšr nŠringsverksamhet och boende. Enligt denna vision kan bostadsmarknaden ses som
en infrastruktur, som hšjer stadens attraktivitet.
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Kurt Eliasson rekryterades som VD fšr moderbolaget AB Framtiden. Framtiden blev
ansvarigt fšr att gemensamma strategier utarbetades fšr dotterbolagen, att tydliga krav
stŠlldes pŒ koncernbolagen och att ett styrsystem med resultatenheter Œstadkoms. Huvudprincipen Šr att Šgardokumentet skall vara styrande och att ingen politisk inblandning i dotterbolagen med Œtfšljande fšrdunkling av mŒlbilden skall tillŒtas. Korssubventionering av andra kommunala verksamheter skulle inte tillŒtas bli dolda i Framtidens rŠkenskaper.
Bostadsfšrvaltningen i Gšteborg har under nittiotalet kunnat fšrŠndras frŒn en traditionell hierarki till ett modernt kundorienterat flšde. Nyckeln till denna metamorfos ligger
i att fšrvaltningen blivit fšremŒl fšr en konsekvent Šgarstyrning, i vilken decentralisering av beslutsfattande och kundrelationer till frontpersonalen ingŒtt som en logisk
del. €garstyrningen och decentraliseringen har haft betydande ekonomiska konsekvenser. LŒnebilden har sanerats. AB Framtiden har numera i samband med
bšrsintroduktion ett bšrsnoterat obligationslŒn med en AAA-rating frŒn Standard &
Poor och har kunnat sŠnka rŠntekostnaderna vŠsentligt.
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1. Kan kommunala bostadsbolag fungera i takt med tiden?
Det offentliga Sverige Šger runt 165 miljoner kvadratmeter bostads- och lokalyta.
Kommunerna har merparten. De stšrsta kommunala bostadsbolagen Šr flera gŒnger
stšrre Šn det genomsnittliga fastighetsbolaget pŒ bšrsen.
Kommunerna Šger cirka 875 000, eller femtiosex procent, av samtliga svenska hyreslŠgenheter. I vissa kommuner Šr mer Šn nittio procent av hyreslŠgenheterna kommunalt
Šgda. VŠrdet av de kommunala bostadsfastigheterna har berŠknats till cirka 250 miljarder. Kommunernas bostadsfšretag Šr som regel hšgbelŒnade Ð med kommunal borgen.
I Gšteborg Šr AB Framtiden moderbolag i en fastighetskoncern som innehŒller tre stora
och flera smŒ fastighetsfšrvaltande dotterbolag. Inom koncernen fšrvaltas runt 1 400
fastigheter med ett berŠknat avkastningsvŠrde av tjugofem miljarder. Antalet hyreslŠgenheter i koncernen Šr 67 000.
Bostaden Šr den viktigaste av alla tjŠnster, som individen konsumerar. Bostaden Šr ocksŒ den tjŠnst, som hushŒllet satsar mest pengar pŒ. Hyreskostnaden fšr en modern och
vŠlbelŠgen trerumslŠgenhet kan i Gšteborg uppgŒ till 100.000 kr per Œr, vilket Šr bortŒt
hŠlften av Œrsinkomsten efter skatt fšr en normalfamilj med en heltids- och en
halvtidsarbetande.
De kommunala bostadsfšretagen i Sverige har vŠxt till i skydd av statliga regleringar
och subventioner. EfterfrŒgan pŒ bostŠder var under de fšrsta Œrtiondena efter andra
vŠrldskriget stark pŒ grund av att befolkningen vŠxte bŒde i antal och i vŠlstŒnd. Under
det senaste kvartsseklet har emellertid alla dessa fšrutsŠttningar Šndrats. TillvŠxten i befolkningen sker frŠmst genom škning av antalet mycket gamla personer och inte i de
barnalstrande Œldersklasser som Šr de som traditionellt driver fram bostadsefterfrŒgan.
VŠlstŒndsutvecklingen har stagnerat. Staten har istŠllet fšr att subventionera boendet
alltmer bšrjat anvŠnda det som ett skatteobjekt. Denna utveckling har stŠllt mŒnga
kommunala bostadsbolag infšr stora ekonomiska problem, som i sin tur kan medverka
till social segregation av boendet och fšrslumning. Liksom fallet Šr med all annan
ekonomisk verksamhet, stŒr de bostadsfšrvaltande bolagen infšr behovet att fšrŠndra
sig fšr att kunna fylla sin funktion och fšr att kunna upprŠtthŒlla legitimitet i de boendes
och i allmŠnhetens šgon.

∗

Bidrag till studiens finansiering har erhŒllits frŒn AB Framtiden och IMIT till vilka fšrfattarna framfšr sitt tack
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I den hŠr rapporten stŠller vi frŒgor om kommunala bostadsfšrvaltningar har fšrmŒga att
mšta de utmaningar de stŒr infšr och hur de i sŒ fall kan gŒ tillvŠga. Vi sšker svaret pŒ
frŒgorna genom att undersška de fšrŠndringar som skett i den kommunala bostadsfšrvaltningen i Gšteborg.
Vi tror att erfarenheterna frŒn Gšteborg kan ha allmŠngiltighet bortom kommunal
fšrvaltning av bostŠder. De borde ocksŒ kunna belysa mšjligheterna att Œstadkomma en
bŠttre fšrvaltning i privata eller kooperativa bostadsbolag. De kan Šven anvŠndas fšr att
fšrstŒ mšjligheterna att Œstadkomma fšrŠndringar inom Šven andra delar av den
tjŠnstesektor, som i Sverige drivs i offentlig regi.
Den hŠr rapporten innehŒller en beskrivning av vissa ŒtgŠrder och hŠndelsefšrlopp i den
kommunala fšrvaltningen av bostŠder i Gšteborg. Fšr att analysera och dra slutsatser
om dessa fšrlopp anvŠnder vi oss i huvudsak av tvŒ teorier. Den ena Šr en organiseringsteori, som kan fšrklara hur fšretag lyckats anpassa sig till en alltmer hŒrdnande
konkurrens om kundernas ynnest och hŒrdare krav pŒ ekonomisk avkastning. Kan de
principer som kan hŠrledas frŒn denna teori ocksŒ tillŠmpas fšr att organisera
tjŠnsteproduktion i offentlig verksamhet? Mer precist: Har Gšteborgs kommun lyckats
omorganisera sin bostadsfšrvaltning i denna riktning?
Det kan alltid invŠndas att organisationsmodeller ser vackra ut pŒ papperet. Men hur
kan man, nŠr det kommer till kritan, fŒ en stor, traditionstyngd verksamhet att fšrŠndra
sig? Ett svar pŒ denna frŒga tillhandahŒlls av en andra teori, nŠmligen den om
Corporate Governance. Enligt denna teori spelar Šgaren av en verksamhet en avgšrande
roll, nŠr det gŠller att Œstadkomma fšrŠndringar. Vi skall dŠrfšr Šgna speciellt intresse
Œt hur Šgaren av bostadsfšretagen i Gšteborg har spelat sin roll. Har den fšrŠndrade
Šgarrollen bidragit till att organisationen blev bŠttre rustad att mšta de boendes behov
och den ekonomiska utvecklingens krav?
Rapporten Šr i fortsŠttningen upplagd pŒ fšljande sŠtt:
♦ Efter att kort ha redogjort fšr studiens bakgrund och upplŠggning i kapitel 2 presenteras i kapitel 3 en organiseringsteori som fšrklarar hur framgŒngsrika konkurrensutsatta fšretag har organiserats fšr att Œstadkomma vŠrde fšr bŒde kunder och Šgare.
♦ I kapitel 4 beskrivs organisationsfšrŠndringen i det kommunalŠgda ÓBostadsbolagetÓ. Denna omorganisation har inneburit en fšrŠndring av fastighetsarbetarnas
roll, sŒ att den bŠttre šverensstŠmmer med synen pŒ tjŠnsteproduktion som en kundorienterad process.
♦ I kapitel 5 framhŒlls att de radikala fšrŠndringar, som Bostadsbolaget genomgŒtt, Šr
svŒra att Œstadkomma i politiskt styrda organisationer. DŠrfšr mŒste fšrklaringar sškas i ŒtgŠrder pŒ en hšgre systemnivŒ, nŠmligen i Šgarnas roll och agerande. I kapitel 6 presenteras teorin fšr ÓCorporate GovernanceÓ som behandlar just detta slags
frŒga.
♦ I kapitel 7 behandlas hur Šgarrollen utmejslats i AB Framtiden, som Šr den som Šger
Gšteborgs stads fastighetsbolag. Kapitlet avslutas med intervjuer med tvŒ av de ledande fšretrŠdarna fšr Šgarna.
♦ Kapitel 8 innehŒller en kort summering av de viktigaste slutsatserna kring den
aktiva Šgarstyrningen av Gšteborgs stads bostadsbolag. Aktiveringen har varit en
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fšrutsŠttning fšr att den operativa verksamheten skulle kunna kundorienteras och effektiviseras.
♦ I det avslutande kapitel 9 fšrsšker vi mer spekulativt diskutera nŒgra scenarier fšr
utvecklingen av marknaden fšr hyreslŠgenheter i Sverige. De frŒgor, som tas upp i
kapitlet har inspirerats av bl a ett samtal med Bengt Owe Birgersson, SABO. Dock
Šr det inte Birgerssons Œsikter som Œterges utan slutsatserna bygger pŒ fšrfattarnas
analys.
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2. TillvŠgagŒngssŠtt fšr studien
Ingemar Erixon hade konsultuppdrag i anslutning till fšrŠndringarna i organisation och
former fšr fšrvaltningen av Gšteborgs stads hyresbostŠder och rekryteringar i samband
med dessa fšrŠndringar. DŠrigenom etablerades han i en position som kom att innebŠra
mycket goda mšjligheter att observera hur Šgarens intentioner i frŒga om det allmŠnnyttiga boendet i Gšteborg realiserades. Det var dock fšrst senare, 1995-96, i samband
med ett aktivt engagemang i en omorganisation av Bostadsbolaget, som frŒgan aktualiserades, om det inte vore av allmŠnt intresse att beskriva ett exempel pŒ hur och i
vilken omfattning mŒlinriktad verksamhetsutveckling kan fŒ genomslag i tillŠmpning
bŒde nŠr det gŠller organisationens struktur och funktion.
…vertygelsen, att frŒgan kunde ha ett mer allmŠnt intresse, fšrstŠrktes efter uppfšljningsintervjuer utfšrda av Erixon 1997 med en stor del av cheferna i Bostadsbolaget.
HŠlften av dessa intervjuer var med kvartersvŠrdarna, den grupp som arbetar nŠrmast
hyresgŠsterna. Intervjuerna avsŒg att belysa utfallet av organisationsfšrŠndringen, som
syftade till en kundnŠra organisation med tydlig och konsekvent decentralisering.
Fšr att samtliga chefer skulle fŒ komma till tals och fšr att fŒ en oberoende belysning av
hur Šgarens intentioner trŠngt fram har kompletterande intervjuer med de tidigare inte
intervjuade kvartersvŠrdarna genomfšrts av en fristŒende forskare, psykolog Gšran
Karlsson, Gothenburg Research Institute med anknytning till Handelshšgskolan i Gšteborg.
IdŽn att beskriva den organisatoriska fšrŠndringsprocessen inom AB Framtiden frŒn
moderbolagets aktivering 1993 diskuterades under hela fšrŠndringsperioden med
Framtidens VD Kurt Eliasson. Fokus lŒg pŒ effektivisering av verksamheten och de
boendes inflytande šver sin bostad.
Vid diskussioner med Bengt Stymne pŒpekade denne, att utvecklingen i Gšteborg tycktes ha anknytning till tvŒ utvecklingstendenser inom fšretagsekonomin och organisationsforskningen. Den ena Šr tendensen att organisera efter det kundorienterade flšdet,
som kan ses som en konsekvens av den pŒgŒende globaliseringen av det ekonomiska
livet. Den andra tendensen ršr Corporate Governance, alltsŒ behovet av Šgarna att bli
mer aktiva i fšrhŒllande till den verkstŠllande ledningen, speciellt vad gŠller verksamhetens mŒlinriktning. Dessa diskussioner resulterade i ett samarbete kring fšreliggande
studie som genomfšrts inom ramen fšr Institute for Management of Innovation and
Technology (IMIT) som Šr en samarbetsorganisation mellan bl a Chalmers Tekniska
hšgskola och Handelshšgskolan i Stockholm. I slutskedet av rapportskrivandet har
docent Bo Persson medverkat, speciell vad avser aspekter pŒ Šgarstyrningen.
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3. Kundorienterad flšdesorganisation
Avreglering och internationalisering har tillsammans med teknisk utveckling inneburit
att konkurrensen har škat inom mŒnga branscher. Finansiella tjŠnster och telekommunikation Šr ett par tydliga exempel, men fšrhŒllandena Šr likartade pŒ mŒnga omrŒden.
Ofta anvŠnds uttrycket globalisering fšr att beteckna denna utveckling.
Fšr att šverleva i den globaliserade konkurrensen mŒste fšretag inrikta sig pŒ att utveckla och leverera nytta eller vŠrde fšr kunden. Om fšretaget inte kan klara denna utveckling och ge denna kundservice kommer kunderna att vŠnda sig till konkurrenter.
Fšretaget mŒste ocksŒ hantera kunden pŒ ett bra sŠtt och mŒste bli kundorienterat.
Produktionsflšdet behšver dŠrfšr organiseras utifrŒn kunden snarare Šn utifrŒn produktionsapparaten. I detta sammanhang talar man om pull - kunden tillŒts dra produktion ur
fšretaget, snarare Šn push - dvs att produkten tryckes pŒ kunden.
Ett tydligt mšnster kan urskiljas i hur framgŒngsrika fšretag har organiserat relationerna
till kunden. Speciellt i tjŠnstefšretag svarar den operativa frontpersonalen fšr att hŒlla
kontakterna med kunden och fšr att leverera det kunden efterfrŒgar (Kelly, 1982;
Normann, 1983; Stymne, 1996, kap 3, och 1998). Den person som svarar fšr kundkontakt Šr bemyndigad - empowered - att skaffa fram behšvlig personal och andra
resurser. Syftet med att ge frontpersonalen makt šver organisationens resursanvŠndning
Šr att kunna ge kunden vad den vill ha och dessutom det lilla extra, som Šr sŒ viktigt fšr
att Œstadkomma kundtillfredsstŠllelse. Organisationen tenderar alltsŒ att bli mer flšdesorienterad med utgŒngspunkt frŒn kunden. I detta flšde har den anstŠllde, som arbetar i
nŠra kontakt med kunden, en central roll.
Eftersom kunden i stšrre utstrŠckning blir styrande och genom att den kundnŠra anstŠllde har stšrre befogenheter, kommer arbetsledningens och den organisatoriska hierarkins roll att fšrŠndras. Hierarkierna tenderar att plattas till och mŒnga chefer pŒ mellannivŒ fšrsvinner. Denna fšrŠndringsprocess stšdes av informations- och kommunikationstekniken. Den gšr att direktkontakt utan mediering av mellanchefer kan etableras
mellan den kundnŠra anstŠllde och olika specialistfunktioner.
Den globaliserade konkurrensen tvingar varje fšretag att specialisera sig pŒ att bli Šnnu
bŠttre pŒ vad det redan relativt sett Šr bŠst pŒ. Det som andra fšretag Šr bŠttre pŒ upphandlas i škande omfattning pŒ marknaden. I detta sammanhang talar man om utkontraktering (outsourcing) och om att bygga upp nŠtverk av partners istŠllet fšr att organisera vertikalt integrerade fšretag.
Om vi antar att en fšrbŠttrad Šgarstyrning i kommunala bostadsfšretag siktar mot hšgre
effektivitet och bŠttre kundvŠrde, skulle vi kunna fšrvŠnta oss att Šven sŒdana fšretag
fšrŠndrades i riktning mot škad kundorientering, flšdesorganisering med utgŒngspunkt
frŒn kunden/den boende och škade befogenheter hos den kundnŠra anstŠllde. Verksamheter som inte tillhšr kŠrnverksamheten kan fšrvŠntas bli avyttrade eller nedlagda, t ex
byggande och mer kvalificerat underhŒll. Vidare kunde vi fšrvŠnta oss att antalet hierarkiska nivŒer minskade, liksom antalet chefer och troligen ocksŒ antalet tjŠnstemŠn.
DŠremot Šr det inte osannolikt att antalet professionella specialister škar Ð t ex ekonomer, IT-specialister och marknadsfšringsspecialister.
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I kapitel 4 skall vi se i vilken mŒn det gŒr att finna tendenser till att ett sŒdant mer
kundorienterat sŠtt att organisera ocksŒ vŠxer fram i Gšteborgs bostadsfšrvaltning
samtidigt med att Šgarstyrningen fšrŠndrats.
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4. FrŒn hierarki till flšdesorganisation:
Organisationsanpassning i Bostadsbolaget
4.1.

Bostadsfšrvaltningens organisation i 90-talets bšrjan

I bšrjan av 1990-talet Šgdes 40 procent av Gšteborgs bestŒnd av bostŠder i flerbostadshus av staden. Dess 67 000 hyreslŠgenheter fšrvaltades av de tre allmŠnnyttiga fšretagen Bostads AB Poseidon, FamiljebostŠder i Gšteborg AB och Gšteborgs Stads Bostads AB (allmŠnt kallat Bostadsbolaget). BestŒndets storlek Šr ungefŠr detsamma i
slutet av 1990-talet som det var i decenniets bšrjan. Det totala taxeringsvŠrdet fšr koncernens fastigheter, i vilka ocksŒ finns kommersiella lokaler om nŠrmare 700 000 kvm,
var 1997 nŠra 20 miljarder kronor. HyresintŠkterna var drygt 4 miljarder kronor.
Bolagen var i decenniets bšrjan sjŠlvstŠndiga och styrdes av politiskt utsedda styrelser.
Bolagen konkurrerade med varandra om vŠsentligen samma kundgrupper. Styrelserna
hade bara begrŠnsad insyn i bolagens ekonomiska verksamhet och deras politiskt tillsatta medlemmar hade fšga kompetens fšr sin uppgift enligt en utredning gjord av revisionsfirman …hrlings (1993, s. 4). Moderbolaget Framtiden var en papperskonstruktion
utan egen verksamhet.
Kulturerna i de tre organisationerna var klart olika enligt …hrlings rapport. Poseidon
tycks ha varit en byrŒkratisk organisation, FamiljebostŠder var mer mjuk i sin framtoning medan Bostadsbolagets sŠtt att fungera var ganska kaotiskt.

Figur 1 Bostadsbolagets organisation 1993
Sammantaget hade bolagen 1993 omkring 2 400 anstŠllda. Den basala organisationsenLedningsgrupp

VD

Finans /Ekonomi Fšrvaltning Teknik

Marknad

Enhet fšr lokaler

Personal

Information

9 distrikt
58 fšrvaltningsomrŒden

Fšrste mŠn
Fastighetsskštare
25 000 lŠgenheter
heten var fšrvaltningsomrŒdet av vilka det sammanlagt fanns omkring 100 och som alltsŒ i genomsnitt var ansvariga fšr 700 lŠgenheter. Bolagens organisation skilde sig nŒgot
frŒn varandra. I figur 1 Œterges huvuddragen i Bostadsbolagets organisation. All uthyrningsverksamhet var centraliserad till huvudkontoret. Driftskostnaderna fšrdelades frŒn
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centralt hŒll. Till skillnad frŒn Poseidon hade Bostadsbolaget ingen egen entreprenadverksamhet.
Sammanfattningsvis kan sŠgas att Šgarfšretaget Framtiden inte utšvade nŒgon som helst
styrning av fšrvaltningsbolagen. €ven om bolagen hade politiskt sammansatta styrelser,
saknade dessa kompetens och underlag fšr att utšva styrning av bolagens ekonomiska
verksamhet. Beslutsfattandet i bolagen var centraliserat och organisationsstrukturen var
hierarkisk. Bolagen skilde sig nŒgot Œt betrŠffande den ekonomiska styrningen. Fšr Bostadsbolaget skedde ekonomisk rapportering ned till distriktsnivŒ, men pŒ grund av
schablonfšrdelningar var denna missvisande. Fšr fšrvaltningsdistrikt och fastigheter
fanns ingen ekonomisk uppfšljning. Gissningsvis hade fšrvaltare och de 1:e mŠn, som
de hade under sig, till uppgift att skšta den lšpande driften enligt den tradition som utvecklat sig. •tgŠrder som medfšrde stšrre kostnader mŒste godkŠnnas av hšgre nivŒer.
4.2.

Hur Bostadsbolagets nya organisation var tŠnkt

I samband med att Framtiden-koncernen omorganiserades 1995, omorganiserades ocksŒ
de bostadsfšrvaltande bolagen. I detta avsnitt koncentrerar vi oss pŒ att beskriva fšrŠndringen i Bostadsbolaget. FšrŠndringsarbetet leddes av koncernchefen i Framtiden, Kurt
Eliasson, som under ett halvŒr tog šver posten som VD i Bostadsbolaget. All personal
informerades i bšrjan av april omedelbart efter VD-skiftet.
Det uttalade syftet med organisationsutredningen var att underbygga en škad decentralisering av Bostadsbolagets organisation. Utredningen resulterade i en promemoria
som šverlŠmnades till styrelsen i bšrjan av juni 1995 som beslutsunderlag fšr styrelsesammantrŠdet i augusti. I avsnittet om nya arbetsformer sades bl.a.:
Principen skall alltsŒ vara en decentraliserad organisation i ordets verkliga bemŠrkelse.
Detta uppnŒs genom att fšrvaltningen fŒr en organisation hŠrfšr med ansvar, kompetens
och resurser. Detta medfšr att merparten av ifrŒgavarande resurser, som nu finns pŒ
staberna, flyttas ut i organisationen.
NŠr sŒ sker fšreligger alltid risk fšr suboptimering genom att arbetsuppgifter som varit
koncentrerade till en enhet fšrdelas pŒ fler. Det gŒr dock att motverka sŒdana effekter. Vid
en decentralisering av nuvarande staber Šr inte avsikten att varje omrŒde i nu gŠllande
organisation skall fŒ egna resurser fšr praktiskt taget allt. Viss koncentration mŒste ske,
men pŒ en nivŒ som Šr nŠrmare verksamheten Šn nuvarande staber.
Detta kan Œstadkommas genom att fšrvaltningen uppdelas pŒ fšrslagsvis tre affŠrsomrŒden. Vart och ett av dessa organiseras i olika distrikt. Inom varje distrikt leds verksamheten av en distriktschef, som under sig har kvartersvŠrdar. Det Šr dessa som har den
direkta och dagliga kontakten med hyresgŠsterna.
All daglig administrativ verksamhet skall ske pŒ distriktsnivŒ, sŒsom kontraktsskrivning,
leverantšrsfakturahantering, kundfakturering, lšpande redovisning samt projektuppfšljning
av mindre underhŒll.
Varje affŠrsomrŒde har en internstyrelse, som under VD och i enlighet med av honom och
styrelsen utfŠrdade riktlinjer styr verksamheten inom varje affŠrsomrŒde. Verksamheten
leds av en affŠrsomrŒdeschef, som till sin hjŠlp har en teknikfunktion, en marknadsfunktion
och en controller. Kvar inom staberna finns bara sŒdana funktioner som VD behšver som
stšd fšr ledning och styrning av verksamheten.

Efter styrelsebeslut i augusti 1995 kunde Kurt Eliasson šverlŠmna en ÓkšrklarÓ
organisation till Bostadsbolagets nye VD Owe Runesson i mitten pŒ september. En
šversiktlig bild av organisationen ges i figur 2.

- 10 -

Gšteborgsmodellen

4. FrŒn hierarki till flšdesorganisation: Organisationsanpassning i Bostadsbolaget
Ingemar Erixon, Bengt Stymne & Bo Persson, 1999

Av figur 2 framgŒr att en decentralisering skett genom att den centrala enheten Teknik
avskaffats och huvuddelen av dess funktioner fšrdelats ut pŒ tre nyinrŠttade affŠrsomrŒden. €ven om omfattningen i deras fall var betydligt mindre dramatisk, skedde
motsvarande spridning av vissa andra stabsfunktioner.
Styrelse
VD
Stšdfunktioner
till VD

3 affŠrsomrŒden
Internstyrelse
AffŠrsomrŒdeschef
Teknik Marknad

Controller

Distrikt
KvartersvŠrdar
25 000 lŠgenheter
Figur 2 Bostadsbolagets organisation 1995
En ny funktion, KvartersvŠrd, infšrdes. MŠngden av personal engagerad i driften skulle
minska och kvartersvŠrdarna skulle istŠllet fŒ stšrre befogenhet att engagera underentreprenšrer.
Den politiskt utsedda styrelsen i Bostadsbolaget var kvar. En viktig fšrŠndring hade
dock skett. Framtidens VD gavs nŠrvaro och yttranderŠtt vid styrelsens sammantrŠden.
DŠrigenom gavs koncernledningen en reell mšjlighet att fortsŠttningsvis kunna utšva
styrning av sina dotterbolag. Fšretagsledningens mšjligheter att styra verksamheten
škade ocksŒ genom att VD istŠllet fšr att vara chef fšr dussintalet tunga enheter, kunde
koncentrera sin uppmŠrksamhet pŒ att samspela med 3 affŠrsomrŒdeschefer. Genom att
styrningen av affŠrsomrŒdeschefer skedde genom internstyrelser gjordes denna styrning
bŒde mer formell och mer omsorgsfull. Sammanfattningsvis kan sŠgas, att organisationsfšrŠndringen i Bostadsbolaget innebar en samtidig centralisering och decentralisering. Decentraliseringen skedde genom att ansvaret fšr verksamheten fšrdes ned i
organisationen samtidigt som lŠgre nivŒer fšrsŒgs med mer resurser och stšrre befogenheter. Centraliseringen škade genom att koncern- och fšretagsledningens mšjligheter att

- 11 -

Gšteborgsmodellen

4. FrŒn hierarki till flšdesorganisation: Organisationsanpassning i Bostadsbolaget
Ingemar Erixon, Bengt Stymne & Bo Persson, 1999

styra inriktningen av verksamheten škade. Den politiske huvudmannens inflytande
škade ocksŒ.
Enligt koncernledningen var huvudmŒlet i fšrŠndringens fšrsta fas, som inleddes 1995,
att Œstadkomma en kvalitativ och inte en kvantitativ fšrŠndring av organisationen. Med
detta avsŒgs att ge organisationen en ny inriktning, att genomfšra en kursŠndring i
riktning mot decentralisering och mer kundnŠra verksamhet. Den period som karaktŠriserades av miljonprogrammets tunga investeringar och teknikdominans var avslutad. Nu
gŠllde skicklig och lyhšrd fšrvaltning. Det kvalitativa steget sŒgs som en nšdvŠndig
plattform fšr ett kommande steg innebŠrande personalnedskŠrningar och effektivisering.
Bemanningen av den nya organisationen startade omedelbart och arbetet bedrevs intensivt under senhšsten 1995 och bšrjan av 1996. Samtidigt anpassades det centrala
kontoret pŒ Engelbrektsgatan till den nya situationen med vŠsentligt neddragna centrala
staber. I ŒrsberŠttelsen fšr 1996 skriver VD:
Organisationsstrukturen bygger pŒ tre affŠrsomrŒden, sexton distrikt och kvartersvŠrdsomrŒden, dŠr den operativa verksamheten bedrivs. Vi fŒr genom detta en kundnŠra
organisation med en tydlig och konsekvent decentralisering, dŠr varje affŠrsomrŒde och
distrikt har ett betydande eget verksamhets- och resultatansvar. DŠrmed stŒr vi vŠl rustade
att mšta sŒvŠl kunder som konkurrenter i en spŠnnande framtid dŠr fšrutsŠttningar och
spelregler kontinuerligt fšrŠndras.

4.3.

Bostadsbolagets prestationer

Av tidsserier frŒn 1994 och framŒt, som Œterges i Framtidens affŠrsplan fšr 1999,
framgŒr att Bostadsbolagets ekonomiska effektivitet inte undergŒtt nŒgon pŒtaglig fšrbŠttring. NŒgot sŒdant var heller inte att fšrvŠnta, dŠrfšr att fšrŠndringens fšrsta fas
skulle koncentreras pŒ att trimma in den nya organisationen. Dock har Bostadsbolaget
varit framgŒngsrikt pŒ marknaden och minskat antalet outhyrda lŠgenheter, nŒgot som
mšjligen delvis kan tillskrivas att verksamheten kvalitativt fšrbŠttrats.
En tveklšs pluspost pŒ kontot fšr kvalitet kan hŠmtas frŒn en enkŠt frŒn 1997 dŠr Bostadsbolaget fick index 68 nŠr det gŠllde total framtoning som fastighetsŠgare. Motsvarande index fšr FamiljebostŠder var 65 samt fšr Poseidon och fšr privata hyresvŠrdar
61. Dessa siffror stŒr i bjŠrt kontrast till …hrlings bekymrade kommentarer om det kaotiska Bostadsbolaget frŒn 1994. FšrbŠttringen kan ses som en kvittens pŒ vad bolagets
personal - inte minst i fšrsta linjen - utrŠttat under de fšrsta Œrens fšrŠndringsfas.
4.4.

Chefsperspektiv pŒ hur Bostadsbolagets nya organisation fungerar

Fšr att belysa och utvŠrdera den genomfšrda organisationsfšrŠndringen genomfšrdes
under maj 1997 intervjuer med ett 25-tal ledande befattningshavare inom Bostadsbolaget. Av dessa samtal framgick att den grundlŠggande idŽn bakom organisationsfšrŠndringen - att flytta beslutskompetensen nŠrmare kunderna och accentuera fšrvaltningen - till fullo accepterats inom organisationen.
SvŒrigheter framskymtade med att fŒ till stŒnd ett effektivt resursutnyttjande i organisationen. Delvis kunde dessa svŒrigheter ha att gšra med att distrikten gjorts fšr smŒ. Med
nŒgot enstaka undantag bedšmdes organisation och bemanning pŒ nivŒerna distriktschef
och kvartersvŠrd vara tillfyllest. Tydliga ambitioner uttalades om att fortsatt stŠrka och
utveckla kvartersvŠrdsorganisationen under rubriken ÓVinnande lagÓ.
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4.4.1. Internstyrelserna
Systemet med internstyrelser hade kommit igŒng bra men verksamheten var begrŠnsad
till informationsutbyte. I ett senare skede fšrvŠntades dock styrelserna ocksŒ att bšrja
arbeta med strategiska frŒgor. Genom att VD och ekonomichefen ingick i alla styrelser
ansŒgs de medverka till att hŒlla systemet i balans. Detta skulle kunna ske Šnnu bŠttre
med bestŠmdare stŠllningstaganden frŒn VD ibland. AffŠrsomrŒdescheferna var positivt
instŠllda till att bli bedšmda av VD i maj 1997.
4.4.2. AffŠrsomrŒdescheferna
Huvudstrukturen fšr den operativa ledningen med tre affŠrsomrŒden och en affŠrsledning med regelbundna mšten hade 1997 blivit vŠl etablerad. De tre affŠrsomrŒdescheferna hade ocksŒ regelbundna mšten pŒ informell basis. Dessa mšten hade kommit till
spontant utifrŒn behovet att jŠmfšra med kollegornas erfarenheter och byggde pŒ stark
inbšrdes uppskattning.
4.4.3. Utlokalisering av de centrala staberna
Slagkraften hos gruppen affŠrsomrŒdeschefer och den mycket medvetna avsikten att
Œstadkomma en maktfšrskjutning frŒn Engelbrektsgatan och ut i verksamheten hade i
hšg grad pŒverkat stabernas roll. NŒgra av de intervjuade ifrŒgasatte fšrsiktigt om kanske inte pendeln svŠngde nŒgot fšr hŠftigt i riktning utlokalisering av centrala resurser.
Man kom šverens om att nŒgot starkare gemensam kompetens borde etableras inom
omrŒdet teknik. Detta sŒgs dock inte pŒ nŒgot sŠtt som en maktfrŒga utan som ett sŠtt att
fšrsŠkra sig om permanent tillgŠnglig specialistkompetens. Ingen šnskade sig en
ŒtergŒng till tidigare centralstyrning och kontroll. Den kontroll som efterfrŒgades skulle
utšvas via fšretagskultur och gemensamma vŠrderingar. ÓDen skall sitta i ryggradenÓ,
fšr att citera en av affŠrsomrŒdescheferna.
Liksom affŠrsomrŒdescheferna samlades stabscheferna till regelbundna mšten med VD
som ordfšrande. Stabernas inriktning pŒ projekt och specialkompetens hade accentuerats, men staberna hade Šnnu inte funnit formerna fšr samverkan med de operativa
enheterna.
Kontaktfrekvensen mellan staber och deras ÓkunderÓ i form av de operativa avdelningarna varierade mycket starkt. Bedšmningen var positivare och frekvensen hšgre i
relation till distriktscheferna Šn till affŠrsomrŒdescheferna. AffŠrsomrŒdescheferna var
speciellt kritiska till funktionerna Fšrvaltningsutveckling och Personal. Detta kunde
tolkas som en tydlig signal att affŠrsomrŒdescheferna ville ha bŠttre kontroll šver alla
vŠsentliga administrativa resurser. DŠrigenom škade risken fšr underutnyttjande av gemensamma resurser och att utbytet av organisationsfšrŠndringen blev lŠgre Šn vad man
hoppats pŒ.
Obalanser av det nŠmnda slaget i den nya organisationen ansŒgs krŠva fortsatt uppmŠrksamhet och utvecklingsinsatser. De kvarvarande staberna ansŒgs underutnyttjade
och krav stŠlldes pŒ att de skulle kunna marknadsfšra sina resurser. Resursutnyttjandet
inom fšrvaltningen kunde gšras bŠttre och verksamheten kunde gšras mer kostnadseffektiv.
Omvandlingen och omdispositionen av resurser frŒn den tidigare mycket tunga staben
Teknik tycktes ha fungerat švervŠgande mycket bra. Den nya staben Teknik/Projekt
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fšrefšll pŒ god vŠg att hitta sin roll och den ambitionen fšrefšll ocksŒ ha noterats av
ÓmarknadenÓ. En manual fšr bl a ny- och ombyggnad var pŒ vŠg och bedšmdes kunna
bli ett viktigt inslag i utvecklingsarbetet.
Utvecklingen mot att bryta ner ekonomidata till lŠgsta nivŒ (huskropp) rullade pŒ, men
mer utbildning i bokfšringens grunder var behšvlig. Kanske skulle en speciell "ekonomiinpiskare" ha behšvts under en tvŒŒrsperiod. Kontaktfrekvensen i ekonomifrŒgor
distrikt - stab var relativt hšg men mycket ojŠmnt fšrdelad.
4.5.

Distriktsorganisationen

Av samtal med fjorton distriktschefer framgick att distriktsorganisationen hade funnit
sina former. Den tidigare organisationen betecknades som mycket toppstyrd och stŠlldes
i skarp kontrast mot ett nytt vidare och djupare ansvar med klarare mandat. Samtidigt
markerades att man givetvis arbetade inom givna ramar.
NŒgon enstaka ršst varnade fšr att den nya organisationen innebar ett fšr hŠftigt pendelutslag frŒn total centralstyrning till extrem decentralisering. NŒgon distriktschef
pŒpekade ocksŒ att den nya organisationen innebar lite stšrre sŒrbarhet, nŠr nŒgon Šr
frŒnvarande en lŠngre period.
NŒgot exempel gavs pŒ viss klŒfingrighet frŒn centralt hŒll nŠr det gŠllde typografisk
framtoning. Viss samordning i frŒga om šppettider efterlystes ocksŒ. I ett par fall nŠmndes mer frekventa tvŠrkontakter mellan distriktscheferna som ett sŠtt att skapa bŠttre
maktbalans.
4.5.1. Distrikten och staberna
Citaten nedan illustrerar den dominerande uppfattningen om fšrŠndringarna:
Ð Bra samspel med staber i samband med underhŒll och ombyggnad - utifrŒn distriktets krav.
Ð

NytŠndning. Vi har kommit nŠrmare kunden. Mycket positivt.

Ð Roligt men pŒ ett positivt sŠtt jobbigare Šn vŠntat.
Ð Personalen har stŠllt upp mycket bra.
Ð Nu vet man vad det handlar om. Tidigare doldes sŒ mycket bakom dimridŒer.
Ð Nu Šr det tydligt var beslutskompetensen finns. Fšrr kunde vi inte gšra en affŠrsplan - det gŒr
nu.
Ð Mycket lyckat. Imponerad att det gick sŒ snabbt och smidigt.
Ð Viss centralstyrning kvar men klar fšrbŠttring t ex i hanteringen av ombyggnadsprojekt.

4.5.2. Distrikten och AffŠrsomrŒdena
I samtalen med distriktscheferna gavs ocksŒ ett antal belŠgg fšr att affŠrsomrŒdescheferna tagit till sig de nya organisationsidŽerna. Exempel pŒ uttalanden:
Ð

Bra - man jobbar mer och frŒgar mindre. Testar av med AffŠrsomrŒdeschefen av och till.

Ð AffŠrsomrŒdeschefen Šr bra och rak men kan ocksŒ ge kritik.
Ð AffŠrsomrŒdeschefen Šr bra pŒ att stštta distrikten t ex fšr att klara kostnadskrŠvande
underhŒll.
Ð AffŠrsomrŒdeschefen Šr sŒ bra och skicklig att maktpositionen inte behšver utnyttjas.
Ð

AffŠrsomrŒdeschefen vill att distrikten skall skšta sig sjŠlva med fullt fšrtroende, frihet inom
givna ramar. Bra mšten, bra stšd i stšrre projekt.
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4.5.3. Distriktens arbetsuppgifter
Vid samtalen med distriktscheferna beršrdes deras viktigaste arbetsuppgifter som de
anges i den dokumentation som togs fram i samband med organisationsarbetet. De fšrsta av tiotalet angivna arbetsuppgifter avser ansvar fšr den lšpande fšrvaltningen samt
fšr underhŒll och utveckling av fastigheter och yttre miljš. DŠrutšver beršrdes ett antal
uppgifter som gŒr ut pŒ att utveckla och fšrbŠttra boendet. Dessa utvecklingsuppgifter
kommenteras nedan.
4.5.4. Kompetensutveckling i distrikten
Distrikten hade gjort intensiva insatser fšr kompetensutveckling tillsammans med personalstaben och externa konsulter. KvartersvŠrdarna hade uppmŠrksammats sŠrskilt.
Utbildningsinsatserna sades ha uppfattats positivt av personalen och spŠnt šver ett vitt
fŠlt - data, ekonomi, personalledning, relationer, kulturbyggande. I nŒgon kommentar
ifrŒgasattes om t ex datautbildning fŒtt tillrŠckligt tidsutrymme. En annan intervjuad
pŒpekade att teknikerna riskerade att bli bortglšmda i utbildningssammanhang.
4.5.5. Boinflytande i distrikten
Att verka fšr utveckling av det praktiska boinflytandet var en av de arbetsuppgifter, som
angivits som viktiga fšr distriktscheferna. Fšrsšk med sjŠlvfšrvaltning pŒgick eller fšrbereddes i en handfull distrikt, men genomgŒende betonades vikten av att noga švervŠga om fšrutsŠttningarna var de rŠtta. Engagemanget hos hyresgŠstkommittŽerna varierade och det var tveksamt om hyresgŠsterna hade nŒgot stšrre intresse av sjŠlvfšrvaltningen. Det gavs exempel pŒ att en kommittŽ avvecklats med motiveringen att
Bostadsbolaget fungerade sŒ bra att den inte behšvdes. •lderssammansŠttningen i omrŒdena kan ocksŒ pŒverka intresset fšr fšrsšk med sjŠlvfšrvaltning. Medverkan frŒn internationella grupper var svag.
€ven personalens vilja och fšrmŒga att genomfšra sjŠlvfšrvaltning kunde ifrŒgasŠttas.
UpplŠggningen av sjŠlvfšrvaltningen kunde variera. Erfarenheter fšrmedlades bŒde
genom direktkontakter och via central stab som bl a Šgnade skattefrŒgorna sŠrskild
uppmŠrksamhet. Inslag i fšrsšken var utestŠdning, trapphusstŠdning och kompostansvar. OcksŒ odlingslotter fšrekom. Eftersom upplŠggningen varierade mellan olika
fšrsšk varierade ocksŒ ersŠttningen frŒn 700 - 300 kr/mŒn.
En av distriktscheferna rekommenderade att tills vidare inte ha fšr hšgt stŠllda mŒl pŒ
omfattningen av sjŠlvfšrvaltningen. I distriktet hade ett projekt fšrberetts genom att en
kvartersvŠrd intervjuat sig fram till 30 intresserade.
SvŒrigheterna kring sjŠlvfšrvaltningen aktualiserade Šven de den centrala stabens roll.
Sammantaget med det internationella boendet hšrde sjŠlvfšrvaltningen till
Bostadsbolagets praktiskt och policymŠssigt mest svŒrbemŠstrade frŒgor. Stabsinsatser i
dessa sammanhang kunde bedšmas att sannolikt vara helt beroende av starkt stšd frŒn
VD fšr att kunna bli framgŒngsrika.
4.5.6. Distrikten och de internationella kunderna
Termen "internationella kunder" anvŠnds fšr att beteckna boende med utlŠndsk
bakgrund och i diskussioner om invandrartŠta omrŒden.
Den internationella kundgruppen hade stŠllts i fokus genom hŠndelser i Hammarkullen
under juni 1996. Intresse, kunskaper och aktivitetsnivŒ inom detta omrŒde varierade
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mellan distrikten liksom det ocksŒ var mycket stora skillnader mellan olika omrŒden i
frŒga om andelen internationella hyresgŠster. Problemen med de internationella
hyresgŠsterna torde dessutom ha en sŒdan tyngd fšr švriga fšretag inom Framtidenkoncernen och krŠva sŒdan kvalificerad kompetens, att de borde angripas pŒ
koncernnivŒ.
4.5.7. Distriktens švriga utvecklingsarbete
Fšrutom sjŠlvfšrvaltning och relationerna till den internationella kundkretsen ansŒgs
ocksŒ miljš och ekologi vara viktiga omrŒden som krŠvde ytterligare utvecklingsarbete.
…ver hela linjen framhšlls att aktivt arbete bedrevs i frŒga om kŠllsortering, Œtervinning
och kompostering - med eller utan medverkan frŒn hyresgŠsterna. Bolaget stšdde bl a
ett projekt dŠr en person skšter en maskkompost fšr tio hushŒll. Bolaget stšdde ocksŒ
blomsterodling genom att tillhandahŒlla verktyg, lškar och plantor.
Infrastrukturella projekt som syftade till att utveckla centra redovisades i flera fall. Det
kunde gŠlla insatser fšr att t ex post, apotek, bibliotek, polis och stadsdelsnŠmnder fŒr
lŠmpliga lokaler i fšr hyresgŠsterna bra lŠgen. Dessa aktiviteter bedrevs i samarbete
med Lokalbolaget, som ocksŒ ingŒr i Framtidskoncernen och som efter vissa startsvŒrigheter och interna organisationsfšrŠndringar hšll pŒ att bli en bŠttre partner.
Andra exempel pŒ utvecklingsinsatser gavs ocksŒ:
_ Minska stark ÓbetongdominansÓ genom ombyggnad och rivning av parkeringsdŠck.
_ Nya lŒssystem och infackning pŒ parkeringsdŠck.
_ FšrbŠttringar fšr kollektivtrafiken.
_ FšrŠndringar av lŠgenhetsbestŒndet genom sammanslagningar av smŒlŠgenheter.
_ Skapa avskŠrmade uteplatser utan hyreshšjningar.
_ Bo-service och uthyrning backar upp varandra fšr att ška tillgŠngligheten.
_ Ventilationsprojekt som lett till betydande kostnadsminskningar.

4.6.

Etablerandet av rollen som kvartersvŠrd

Samtal med ett 40-tal kvartersvŠrdar genomfšrdes under september-oktober 1997. Av
dessa intervjuer framgick att den grundlŠggande idŽn bakom organisationsfšrŠndringen
- att flytta beslutskompetensen nŠrmare kunderna och betona den grundlŠggande fšrvaltningsprocessen - fŒtt starkt genomslag inom gruppen kvartersvŠrdar. I fšregŒende
avsnitt beskrevs hur detta varit fallet ocksŒ hos cheferna pŒ fšretagslednings- och distriktsnivŒ. Fšr att fŒ ytterligare belysning av hur decentraliseringsidŽerna nŒtt det operativa ledet - kvartersvŠrdarna - gjordes intervjuer med de ŒterstŒende 28 kvartersvŠrdarna vŒren 1998. Dessa intervjuer bekrŠftade kvartersvŠrdarnas i stort sett mycket positiva instŠllning till sina arbetsuppgifter och sin roll i organisationen.
Den lilla grupp i den fšrsta intervjuomgŒngen som hade kritiska synpunkter att delge
intervjuaren, sade ŠndŒ oftast att de hade en positiv uppfattning om grundtankarna i organisationsfšrŠndringen. NŒgon kvartersvŠrd ansŒg sig vara starkt pressad av sin arbetssituation. Pressen fšrklarade han med ett fšr stort antal lŠgenheter inom ansvarsomrŒdet och att det fanns vissa oklarheter i arbetsfšrdelningen gentemot kollegor, stark
ekonomisk press pŒ grund av fšr dŒlig budget, bristfŠllig arbetslokal och fšrestŒende
personalfšrŠndringar. Det var dock inte uppgivenhet som denne kvartersvŠrd uttryckte,
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Šven om han upplevde sig ha en stressig situation med fšr mŒnga arbetsuppgifter.
Distriktschefen gav bra uppbackning och vissa fšrbŠttringar av arbetssituationen var
nŠra fšrestŒende.
En annan kvartersvŠrd konstaterades att Šven om beslutskompetens hade fšrts ut till
kvartersvŠrdarna, hade det inte blivit mer tid fšr hyresgŠsterna. Detta innebar ett stressmoment. En av kvartersvŠrdarna ansŒg att sjŠlvstŠndigheten drivits nŠstan fšr lŒngt:
Ð Man Šr som ett eget litet fšretag med fšr lite tvŠrkontakter.

Ytterligare en annan kvartersvŠrd menade att hyresgŠsterna tveklšst uppfattade kvartersvŠrden som Bostadsbolagets fšretrŠdare, men resursbrist pŒ personalsidan hade gjort
starten tršg. Lšsning pŒ personalproblemet fanns nu inom synhŒll.
RandanmŠrkningar fšrekom ocksŒ mot den škade pappershanteringen och i nŒgot
enstaka fall hŠnvisades till vissa fšrdelar med den tidigare rollen som 1:e man. Det
senare bšr ses i mot bakgrund av att ganska mŒnga kvartersvŠrdar tidigare varit 1:e
mŠn och som sŒdana haft ett stšrre personalansvar.
InstŠllningen till samarbetet med och uppbackningen frŒn distriktschefen var nŠstan lika
massivt positiv som instŠllningen till den egna rollens utformning. Uttryck som bollplank, diskussionspartner Œterkom och friheten i den egna rollen betonades. En av de fŒ
kritiska kommentarerna innebar att distriktschefen kunde vara fšr intresserad av de stora
frŒgorna och mindre av det vardagsnŠra. NŒgon tyckte ocksŒ att den allmŠnna informationen om vad som skedde i Bostadsbolaget hade fšrsŠmrats.
Ett intressant inslag i frŒga om organisationsutveckling var att en del kvartersvŠrdar engagerade stŠdpersonal i andra uppgifter Šn ren stŠdning. Mer Šn tredjedelen av kvartersvŠrdarna rapporterade olika typer av flexibilitet nŠr det gŠllde fšrdelningen av arbetsuppgifterna inom skštselgrupperna. Detta kunde ocksŒ innebŠra att kvartersvŠrdar
trappstŠdade i viss omfattning.
4.6.1. KvartersvŠrdarnas ekonomiska ansvar
Kopplingen mellan ekonomi och boinflytande Šr uppenbar bŒde fšr kvartersvŠrdar och
boende. Denna frŒga hade fŒtt speciell aktualitet genom att Bostadsbolaget under Œret
hade sponsrat olika sociala aktiviteter i grannskapet. I inte sŒ fŒ fall hade kvartersvŠrdarna fŒtt bedriva ett avvŠrjande fšrsvar mot vad hyresgŠsterna - och ibland ocksŒ kvartersvŠrdarna sjŠlva - ansŒg vara eftersatt underhŒll. Det hade hŠnt att kvartersvŠrden attackerats just med argumentet att pengar finns till sponsorinsatser men inte till att slutfšra kanske redan pŒbšrjade renoveringsinsatser.
De intervjuade šnskade mer informationsmaterial om bolagets ekonomiska situation
och styrningen av underhŒllsverksamheten. SŒdant material kunde anvŠndas bŒde i de
dagliga kontakterna med hyresgŠsterna och i mer strukturerade aktiviteter, t ex i kontaktkommittŽer. Det skulle underlŠtta mšjligheterna att fšra ut rationella skŠl fšr sponsoraktiviteter och hantera kritik mot att omrŒden med lŒngvarigt boende och Šldre hyresgŠster ibland eftersŠtts i renoveringssammanhang.
Samtal pŒ fšretagsledningsnivŒ i Bostadsbolaget under vŒren 1998 ger vid handen en
bestŠmd viljeinriktning att fortsatt stšdja och vidareutveckla kvartersvŠrdarnas roll i
riktning mot škad sjŠlvstŠndighet. Ett konkret exempel pŒ detta Šr IT-projektet GDA
(Gemensamt Dialog & Analysverktyg) som drivs av Framtiden i samverkan med dotterbolagen.
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Det ŒterstŒr dock mycket i tid och arbete innan kvartersvŠrdarna har det informationsstšd och har fŒtt den utbildning som krŠvs fšr att de skall kunna ta ekonomiskt ansvar
fšr sina enheter. Det ansŒgs att man mšjligen skulle kunna nŒ dit under 1999. Dessutom
finns skilda uppfattningar pŒ ledningsnivŒ om hur tydliga Šgarens intentioner Šr i detta
avseende. VD Šr dock fšr sin del helt instŠlld pŒ att utvecklingen skall drivas vidare mot
škad decentralisering och stšrre sjŠlvstŠndighet fšr kvartersvŠrdarna. Han understryker
att en fšrutsŠttning Šr rŠtt stšd och utbildning. VD i Bostadsbolaget har ett tydligt minne
av att koncernchefen understršk Šgarens intentioner i detta avseende i samband med
diskussionerna om hans anstŠllning som VD i Bolaget.
4.6.2. KvartersvŠrdarnas fšrhŒllande till fšretagets kunder - de boende
En ansats till fšrdjupat ekonomiskt boinflytande som bl a syftade till att ge hyresgŠsterna mer inflytande betrŠffande ekonomiska dispositioner hade trŠffats fšr ett omrŒde.
Pilotprojekt hade igŒngsatts med sjŠlvfšrvaltning i betydelsen att hyresgŠster tar šver
ansvaret fšr t ex trappstŠdning mot viss hyresreduktion. MedrŠknat de omrŒden, dŠr
man bšrjat tala om och sondera intresset fšr sjŠlvfšrvaltning, blev totalantalet ansatser
till sjŠlvfšrvaltning en handfull.
Erfarenheter frŒn ett av de omrŒden dŠr sjŠlvfšrvaltning etablerats visade att betydligt
fŠrre Šn de som fšrst visar intresse till slut engagerar sig i projektet. Det kan ocksŒ noteras att hyresgŠster med invandraranknytning starkt dominerar bland dem som engagerat sig i projektet.
Andra insatser avseende yttre miljš och avfallshantering bedrevs och stšddes av
engagerade hyresgŠster. T ex har mer eller mindre avancerad blomsterodling fungerat
ÓfruktansvŠrt bra" enligt en kvartersvŠrd.
I vissa omrŒden stšdde kvartersvŠrdarna bŒde organiserade aktiviteter av social karaktŠr
och inom miljšomrŒdet. Stšdet tog sig uttryck i att lokal stŠllts till fšrfogande fšr en
ÓŒterbruksgruppÓ som arbetade helt ideellt. Liknande stšd fick ungdomar och Šldre.
SŠrskilt notabelt var ett bilkooperativ av ganska ungt datum som givit gynnsamma
erfarenheter.
Ett ytterligare stšd fšr utvecklingen av kundrelationerna dvs kontakterna mellan hyresgŠster och kvartersvŠrdar, Šr kundenkŠter redovisade per kvartersvŠrdsomrŒde. Varje
kvartersvŠrd fŒr genom enkŠten ett material som kan anvŠndas i direktkontakter med
hyresgŠsterna. En av affŠrsomrŒdescheferna hade ett dršmscenario dŠr kvartersvŠrden
varje mŒnad samlar hyresgŠsterna i varje trappuppgŒng till samtal.
4.6.3. KvartersvŠrdarnas hantering av uthyrning
Om grundinstŠllningen till organisationsfšrŠndringen och kvartersvŠrdsrollen var
mycket enhetlig var bilden av den operativa verksamheten i tvŒ viktiga avseenden uthyrning och felanmŠlan - betydligt mer sammansatt.
SkŠlen till att uthyrningsverksamheten bedrevs pŒ olika sŠtt varierar. Det kan bero pŒ
antalet lŠgenheter kvartersvŠrden hade ansvaret fšr - det varierade frŒn strax šver 200
till mer Šn 500. En annan fšrklaringsfaktor Šr vakansgraden - 2/3 av de intervjuade hade
inga vakanser alls. Fšrklaringar mŒste ocksŒ sškas i kvartervŠrdarnas personliga preferenser och tillgŒngen pŒ alternativa personella resurser. MŒnga ansŒg exempelvis lŠgenhetsvisning vara ett utmŠrkt sŠtt att etablera en fšrsta kontakt med nya hyresgŠster medan ungefŠr lika mŒnga kvartersvŠrdar delegerade bort visningarna, alternativt att man
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sjŠlv visade ett begrŠnsat antal fall. Fšljande kommentarer illustrerar den ena och den
andra uppfattningen:
Ð Bra att vara med redan i detta skede. Kan ingŒ i ÓfšrsŠljningenÓ och relationsbyggandet.
Ð

Visar alltid - sŠljer lŠgenheten.

Ð Tar sjŠlv all visning. Speciellt viktigt om nŒgon bor i lŠgenheten.
Ð Visning kan fšrekomma, men alltid blomma med kort om kontakt inom en vecka.
Ð Visade i bšrjan, men tiden rŠckte inte till. Det var bra ur kontaktsynpunkt.
Ð Visar inte alls. Det skšter distriktskontoret.

Ett moment som komplicerade visningsverksamheten var svŒrigheter att bestŠmma tid
med hyresgŠster i bebodda lŠgenheter. En idŽ kan vara att det centrala Bo-service fšrsšker sondera om lŠmpliga tider, nŠr lŠgenheten sŠgs upp.
4.6.4. KvartersvŠrdarnas hantering av felanmŠlningar
FelanmŠlan och andra kontakter med hyresgŠst skedde i hšg grad via kvartersvŠrdens
mobiltelefon. UngefŠr 2/3 av de intervjuade hade sin telefon šppen hela dagen, men
ganska mŒnga ansŒg att detta ledde till mŒnga stšrningsmoment. Kommunikationsproblem av teknisk och sprŒklig karaktŠr fšrekom. Ovana att lŠsa in meddelanden kan
fšrsvŒra kontakterna fšr en del hyresgŠster. Om problemen Šr sprŒkliga kan personlig
kontakt vara lšsningen. NŒgra kommentarer lŠngs skalan frŒn mer till mindre positiv
instŠllning:
Ð Den šppna telefonen inget problem med 25-30 samtal per dag mot 60-70 i tidigare jobb. OcksŒ
bra att den Šr handsfree.
Ð Har alltid telefonen šppen - vill vara tillgŠnglig.
Ð Den šppna telefonen Šr inget problem. Avbrotten gŒr att hantera. Det Šr en avvŠgningsfrŒga!
Ð Den šppna telefonen Šr ett acceptabelt stressmoment.
Ð Har telefonen šppen hela dagen och blir mindre effektiv. BŠttre ŒtergŒ till expeditionstid 7-9
och lŒta akutanmŠlningar gŒ via Bo-service resten av dagen.
Ð Har mobilen šppen mest hela dagen. Det Šr positivt med kontaktmšjligheten. Annars blir det
lŠtt information i andra eller tredje hand.
Ð Lite handlar det om att fŒ ut mesta mšjliga av kvartersvŠrden.
Ð I huvudsak šppen telefon och det kan ibland bli mycket frustrerande.
Ð Bra upplŠgg att hyresgŠsten via svarare fŒr vŠlja att pŒ egen bekostnad ringa kvartersvŠrdens
mobiltelefon om lŠget Šr akut.

Den sistnŠmnda metoden tillŠmpades med inledningsvis gott resultat inom nŒgra
kvartersvŠrdsomrŒden.
4.6.5. KvartersvŠrdarna och de internationella hyresgŠsterna
FšrhŒllandet att andelen hyresgŠster med internationell anknytning varierar mycket
starkt mellan olika omrŒden avspeglades mycket tydligt i intervjuerna. Bara sex av de
intervjuade kvartersvŠrdarna arbetade i omrŒden med markant hšga andelar (70 - 90 %)
hyresgŠster med invandraranknytning. Andelen hyresgŠster med invandraranknytning i
de flesta švriga omrŒden lŒg mellan en och tio procent Šven om enstaka omrŒden hade
upp till 30%. Det var dŠrfšr inte sŠrskilt šverraskande att en stark majoritet av de
intervjuade inte sŒg dessa hyresgŠster som extra arbetskrŠvande.
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Mer intressant var att bilden i omrŒden med hšg eller mycket hšg andel invandrare var
synnerligen nyanserad. Det var ocksŒ tydligt att en grupp som kommit sent och frŒn
miljšer med tydligt annorlunda kultur - somalierna - fšranledde flest kommentarer men
ofta mycket nyanserade sŒdana. NŒgra exempel:
Ð Man kan sŠga att somalierna bor "rejŠltÓ. Vi har ocksŒ haft lite tvŠttstugsbrŒk, men dom flesta
Šr trevliga och bra.
Ð Mest problem med somalierna som sliter lŠgenheterna hŒrt. Kan vara stolta och arroganta.
Deras matkultur med starkt doftande rŠtter kan vara ett stšrningsmoment fšr andra hyresgŠster. Men det finns ocksŒ familjer som grannarna upplever mycket positivt, bŒde svenskar
och invandrare.
Ð Det finns sŒ mycket fšrutfattade meningar om somalier - dom Šr absolut inget irritationsmoment. Det Šr ocksŒ positivt ur kontaktssynpunkt att jag har en somalier som assistent.
Ð Vi har mycket jobb med vŒra tre somaliska familjer. Dom Šr artiga och trevliga, men lyssnar
inte sŒ bra pŒ vŒra instruktioner och sliter lŠgenheterna hŒrt.
Ð Vi har tre somaliska familjer med vŠldigt mŒnga barn. Dom gŒr inte att nŒ - vill att vi skall
acceptera deras kultur.
Ð Vi har en kille frŒn Eritrea och tre somalier pŒ sŠrskild kommunal budget. Har fungerat
mycket bra och underlŠttar kommunikationen betydligt.

4.6.6. KvartersvŠrdarnas kompetensutveckling
InstŠllningen till fšrutsŠttningarna fšr egen kompetensutveckling var mycket positiv
bland kvartersvŠrdarna. Flera av dem nŠmnde att de dels fŒtt del av utbildningsinsatser i
betydande omfattning, dels att de alltid kunde fŒ den vidareutbildning som arbetsuppgiften krŠver.
Ett par utbildningsprojekt fick sŠrskilt entusiastiska omdšmen. Det gŠllde dels utbildningen i fšretagsekonomi pŒ kvŠllstid, dels utbildningen i situationsanpassat ledarskap.
Ett antal kvartersvŠrdar hoppades kunna gŒ utbildningen i fšretagsekonomi. NŒgon var
orolig fšr att denna utbildning inte skulle fortsŠtta att vara tillgŠnglig.
4.6.7. Sammanfattande intryck av kvartersvŠrdarnas situation
Avslutningsvis Œterges ett antal citat som fŒngar upp nŒgra av huvudintrycken frŒn
samtalen med de 40 slumpvis utvalda kvartersvŠrdarna. Fšrst nŒgra kommentarer som
tar upp mšjligheter att ytterligare utveckla verksamheten, dŠrefter nŒgra sammanfattande omdšmen som ytterligare understryker att kvartersvŠrdsorganisationen blivit en
framgŒng:
Ð Det viktiga Šr att vi har god sŠkerhet, att vi har snyggt i omrŒdena och god service.
Ð Resurserna fŒr inte dras ner sŒ att ambitionsnivŒerna blir svŒra att hŒlla.
Ð Skštselgrupperna Šr fšr sŒrbara om nŒgon blir sjuk. De bšr ha 3 -5 medlemmar.
Ð Man sŒg fšr mycket till antalet lŠgenheter nŠr man gjorde omrŒdena.
Ð Tror pŒ filosofin "NŠra kundenÓ. Den befrŠmjar relationen till Bostadsbolaget.
Ð Jag trivs med den nuvarande organisationen. Den har slagit mycket vŠl ut.
Ð Helnšjd! Mycket bŠttre att arbeta som kvartersvŠrd Šn som 1:e man. BŠttre service!!

Gšran Karlssons kompletterande intervjuer med de 28 kvartersvŠrdar, som inte kom
med i fšrsta omgŒngen, fullstŠndigar och bekrŠftar bilden som Œtergetts ovan. De intervjuade hade generellt sett en mycket positiv instŠllning till omorganisationen och till- 20 -
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skapandet av KvartersvŠrdar. Det har fšr de flesta inneburit bŠttre och mer intressant arbetsinnehŒll, bestŒende av fler arbetsuppgifter och ett stort ansvar. De flesta kvartersvŠrdarna ansŒg vidare att de fŒtt ett bra beslutsmandat fšr att kunna skšta arbetet pŒ ett
effektivt sŠtt.
De flesta var nšjda med relationen och samarbetet med sin nŠrmaste chef. En del
saknade dock lite mer positiv feedback emellanŒt.
En klar majoritet trodde att hyresgŠsterna upplever en positiv fšrŠndring av servicegraden i sina omrŒden. KvartersvŠrdarna kunde efter fšrŠndringen ge snabbare besked och
hade ocksŒ en stšrre nŠrhet till hyresgŠsterna. Genom mobiltelefonen hade de ocksŒ en
betydligt bŠttre tillgŠnglighet idag Šn tidigare. Direktkontakten med hyresgŠsterna gav
bŠttre kommunikation och minskar ledtiderna fšr arbeten som skall utfšras.
KvartersvŠrdarnas arbetssituation i de flesta avseenden stŠmmer vŠl šverens med vad
den arbetsvetenskapliga forskningen bedšmer som viktigt fšr en motiverande och bra
psykosocial arbetsmiljš.
De intentioner som Bostadsbolaget hade med kvartersvŠrdsorganisationen, verkar
avspeglas i vad kvartersvŠrdarna hade att sŠga om bŒde den egna och hyresgŠsternas
situation.
4.6.8. GrŠnsšverskridandets komplikationer
KvartersvŠrdens roll Šr att se till att flšdet av information frŒn kunderna och flšdet av
tjŠnster till dessa frŒn fšretaget fungerar. KvartersvŠrden kan ses som ledare fšr det slag
av "grŠnslšsa flšdesgrupper", som det numera talas alltmer om bŒde i varu- och
tjŠnsteproduktion. I den rollen har kvartersvŠrden sŒvŠl det egna fšretagets resurser till
fšrfogande som mšjlighet att upphandla tjŠnster frŒn ett fristŒende nŠtverk av underleverantšrer. Den nya rollen korsar ocksŒ traditionella institutionella grŠnslinjer.
En inte alldeles ovŠntad facklig komplikation kan mšjligen pŒverka det fortsatta fšrloppet. Den bottnar i de krav ifrŒga om personal- och arbetsmiljšansvar som den sjŠlvstŠndiga rollen kan komma att stŠlla. KvartersvŠrdens roll Šr redan nu, och kan Šnnu
mer bli, sŒdan att den till sitt arbetsinnehŒll nŠrmar sig eller šverskrider traditionella
skiljelinjer mellan personalkategorier som arbetare, arbetsledare, tjŠnstemŠn. DŠrmed
šverskrids ocksŒ skiljelinjer mellan olika fackliga organisationers rekryteringsomrŒden.
En i viss mŒn beslŠktad synpunkt innebŠr en varning mot att kvartersvŠrden fŒr fšr
mycket administrativa uppgifter och fjŠrmar sig frŒn hyresgŠsterna. Ledmotivet mŒste
alltid vara:
- Fokusera kundnyttan!
4.7.

Koncernens styrning av Bostadsbolaget

Vi har tidigare framhŒllit att de olika bostadsfšrvaltande bolagen inte lŠngre Šr tŠnkta att
vara helt sjŠlvstŠndiga utan att de skall styras av Šgarnas mŒl via moderbolaget
Framtiden. Hur denna styrning gŒr till kan illustreras av arbetet med 1999 Œrs affŠrsplan
och budget. Infšr detta arbete hade Bostadsbolaget Œlagts sparkrav pŒ drifts- och
administrationskostnader i storleksordningen 70 Mkr under en tvŒŒrsperiod.
Den Œrliga processen att ta fram affŠrsplaner startar med att Framtiden-koncernens VD i
VD-rŒdet lŠgger fram en šversiktlig plan. Denna plan fŒr sedan sjunka ner genom bolagens organisationer. Utfallet av denna process blir underlag fšr en halvdagskonferens
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dŠr dotterbolagens verkstŠllande direktšrer med nŒgra av sina medarbetare deltar.
Konferensens resultat blir avstamp fšr dotterbolagens arbete med affŠrsplan, verksamhetsplan och budget.
Resultaten av detta arbete presenteras med fullstŠndig šppenhet dotterbolagen emellan
vid en ny konferens pŒ fšrhšsten, denna gŒng under en och en halv dag. Dotterbolagens
egna styrelser har dŒ redan fŒtt affŠrsplanen presenterad. Som tidigare beskrivits har
Framtidens koncernchef bŒde nŠrvaro- och yttranderŠtt vid dotterbolagens styrelsesammantrŠden, men har i varje fall nŠr det gŠller Bostadsbolaget inte dŒ gjort nŒgra korrigeringsinsatser. SŒdana eventuella insatser gšrs i stŠllet dessfšrinnan vid informella
kontakter mellan fšretagsledningarna i Framtiden och Bostadsbolaget. De Œsyftade besparingarna har under 1999 fšr Bostadsbolagets del Œstadkommits genom betydande
nedskŠrning pŒ chefsnivŒ. AffŠrsomrŒdena och deras internstyrelser har avskaffats.
Antalet distrikt har reducerats (se figur 3).
Styrelse
VD
Stšdfunktioner
till VD
Distrikt
KvartersvŠrdar
25 000 lŠgenheter

Figur 3 Bostadsbolagets organisation 1999
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5. Hur Œstadkoms fšrŠndring i svŒrfšrŠnderliga organisationer?
I kapitel 4 har vi beskrivit hur Bostadsbolagets organisation sŒg ut fšre och, framfšr allt,
efter fšrŠndringen. Den nya organisationen Šr mer kund- och flšdesorienterad Šn den
gamla. Detta gŠller inte bara intentionerna bakom den nya organisationen utan Šven hur
den fungerar i praktiken, sedd genom medarbetarnas šgon. Det Šr ocksŒ helt klart att
fšrŠndringen 1999 Šnnu inte Šr šver och i hamn. Men vŒrt sammanfattande intryck Šr att
den hittills gŒtt Œt rŠtt hŒll.
Vi har Šnnu sŒ lŠnge inte sagt sŠrskilt mycket om hur det kommer sig att fšrŠndringen
kunde ske. Oddsen kan inledningsvis inte ha varit sŠrskilt stora fšr framgŒng. Tre sjŠlvstŠndiga organisationer styrda av olikartade traditioner snarare Šn av sina styrelser eller
av kunderna, skulle tillŠgna sig ett modernare sŠtt att arbeta. De var anpassade till att
hantera sin situation i det politiska systemet genom vad statsvetaren Lindblom (1959)
har kallat "muddling through". Lindblom ifrŒgasŠtter mšjligheten att šver huvud taget
nŒ framgŒng i sŒdana radikala omstruktureringar. MŒnga organisationsfšrŠndringar med
mycket gynnsammare utgŒngsfšrutsŠttningar har ocksŒ i praktiken misslyckats!
I redogšrelsen i kapitel 4 framskymtar att en ny, professionell koncernledare haft en
viktig roll att spela. Konsulter har anlitats fšr att hjŠlpa till i fšrŠndringsarbetet. Utbildningsinsatser har satts in. Samtidigt antyds vŠsentliga tillkortakommanden i fšrŠndringsprocessen. Hit hšr svŒrigheter att utveckla stšdjande redovisnings- och informationssystem. Det fšrekommer att mŒnga personer Šr šverlastade medan andra resurser
inte utnyttjas. Frontpersonalen - kvartersvŠrdarna - fŒr ibland mšta anstormningar utan
tillrŠckligt understšd frŒn de bakre linjerna.
FšrŠndringsprocessens styrkor och svagheter i Framtiden har stora likheter med fšrŠndringsprocesser i andra organisationer. De kan inte helt fšrklara processens grad av framgŒng. Ytterligare en fšrklaringsfaktor mŒste till. Vi tror att den fšrklaringen kan stŒ att
finna i en fšrŠndring pŒ hšgre systemnivŒ, nŠmligen den fšrŠndrade Šgarstyrningen av
Gšteborg Stads bostadsfšrvaltning. Denna fšrŠndring av vad organisationsforskaren
Rhenman (1975) kallat organisationens "metastyrning" eller meta-management behandlas i fšljande kapitel.
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6. Teori om Corporate Governance
6.1.

Bostadskonsumenterna och oligarkins jŠrnhŒrda lag

Corporate governance kan šversŠttas till ÓŠgarstyrning av aktiebolagÓ. Corporate
Governance har under senare Œr blivit en viktig frŒga i den ekonomiska debatten.
Orsaken Šr att de fonder, som i USA skall fšrvalta pensionŠrernas besparingar, tršttnat
pŒ att bšrsfšretagens fšretagsledningar ofta kan beslŒs med att sŠtta sina egna
ambitioner och intressen framfšr aktieŠgarnas. Rolf Carlsson har i sin bok €garstyrning
(1997) redogjort fšr den amerikanska debatten och ocksŒ pekat pŒ hur resonemangen i
hšg grad har tillŠmplighet pŒ den svenska situationen. Inte minst menar Carlsson, att
stora vinster i form av škat vŠlstŒnd och fler arbetstillfŠllen skulle kunna vinnas genom
Šgarstyrning av kommunal verksamhet.
Det problem, som fšranlett diskussionen om Šgarstyrningen, Šr att Šgandet Šr skilt frŒn
ledningen av fšretaget. Man kan inte vara sŠker pŒ att ÓagentenÓ, den anstŠllda fšretagsledningen, agerar i ÓhuvudmannensÓ, Šgarens eller ÓprincipalensÓ, intresse. Det fšreligger dŠrfšr ett principal/agentproblem i alla fšretag dŠr Šgaren inte Šr densamme som
den verkstŠllande ledningen.
I offentliga sammanhang Šr problemet likartat. Den italienske statsvetaren Michels
(1962[1911]) har formulerat problemet som oligarkins jŠrnhŒrda lag: I demokratiska
organisationer tillskansar sig sŒ smŒningom en elitgrupp makten och utnyttjar den fšr
egna intressen. Hur kan man vara sŠker pŒ att den valde representanten agerar i huvudmannens, vŠljaren, intresse och inte i sitt eget? Vad gŠller kommunala bolag, tillkommer en lŠnk i den offentliga kommandokedjan, nŠmligen den anstŠllda bolagsledningen.
Det som behandlas i den hŠr rapporten Šr frŒgan hur de politiska fšrtroendemŠnnen i
kommunstyrelsen ska fŒ den anstŠllda ledningen fšr bostadsbolag att agera i kommuninvŒnarnas intresse.
6.2.

Inget nytt under solen

Medvetenheten om vanskligheten i att lŒta nŒgon annan skšta ens affŠrer Šr mycket
gammal. Evangelisten Lukas formulerar problemet i berŠttelsen om mannen som innan
han for bort gav sina tjŠnare ett pund var att fšrvalta. NŠr han kom tillbaka och avkrŠvde rŠkenskap, befanns det att den fšrste tjŠnaren hade skštt sig bra. Hans pund hade
givit tio pund i vinst. Men den siste tjŠnaren hade grŠvt ner sitt pund i marken och kunde dŠrfšr inte betala igen mer Šn detta.
Mannen belšnade den fšrste tjŠnaren rikligt. Men den siste tjŠnarens pund togs ifrŒn
honom och gavs till den fšrste. Man fšrebrŒdde dŒ mannen och sade:
− Han har ju redan tio pund!
Mannen fšrsvarade sig med orden:
− Var och en som har, Œt honom skall varda givet, men den som icke har, frŒn honom
skall tagas ocksŒ det han har.
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€garstyrning i den ekonomiska debatten

Adam Smith (1776) var skeptiskt instŠlld till aktiebolag med anstŠlld fšretagsledning.
Han fruktade slarv och slšseri och hans slutsats lšd: ÓFšrsumlighet och šverflšd kommer dŠrfšr alltid att rŒda, i stšrre eller mindre grad i skštseln av ett sŒdant bolags affŠrerÓ. Men agentstyrda aktiebolag tillvŠxte i antal och betydelse, trots Smiths varningar.
Etthundrafemtio Œr senare publicerade Thorstein Veblen The engineers and the price
system (1924). Veblen drev en mot Smith stridande tes, nŠmligen att anstŠllda, professionella fšretagsledare Šr att fšredra framfšr Šgarledning av fšretagen. Med sina professionella managementkunskaper och yrkesetik skulle de effektivisera fšretagen och motverka monopoltendenser i nŠringslivet.
Den moderna debatten kan tidsbestŠmmas till utgivningen av AA Berles och GC Means
The modern corporation and private property (1932). Fšrfattarna resonerade utifrŒn den
iakttagelsen att ju mer Šgandet spreds, desto maktlšsare blev Šgarna i fšrhŒllande till fšretagsledningen. Detta fšrhŒllande skulle, enligt deras dystra profetia, leda till att fšretaget och Šgarna plundrades. Vad Šgarna som bŠst och med lagens stšd kunde hoppas pŒ
Šr:
É en hygglig grad av uppmŠrksamhet fšr affŠrerna, lojalitet med bolagets intressen,
samt Œtminstone rimlig affŠrsmŠssig fšrtŠnksamhet.
Berle & Means utvecklade med andra ord Adam Smiths farhŒgor.
En tidstypisk bok frŒn 1941 i svensk šversŠttning 1947 Šr Burnhams Direktšrernas
revolution. I en direktšrernas revolution skulle kapitalismen komma att ersŠttas av
ÓmanageralismenÓ, ett begrepp som visar stora likheter med ÓkorporatismenÓ, som vid
bokens tillkomst var populŠr, inte bara i Italien och Tyskland. Burnham uppfattade de
kapitalistiska Šgarna som parasiter och som lata dilettanter nŠr de blandade sig i direktšrernas ledning av fšretagen. Burnham gick alltsŒ pŒ Veblens linje i principal/agentdebatten.
J A Schumpeter var en Kassandra som fšrutspŒdde kapitalismens byrŒkratisering.
Entreprenšrerna skulle komma att ersŠttas av direktšrerna. Nollorna eller ÓkontorsarbetarnaÓ skulle komma att leda fšretagen. I boken Capitalism, socialism, and democracy (1943) kan man lŠsa:
Ð

Den kapitalistiska processen tar livet av Šgandets idŽ genom att ersŠtta fabrikens
vŠggar och maskiner med blott en bunt aktierÉ Avmaterialiserat, avfunktionaliserat
och frŒnvarande Šgarskap utšvar inget inflytande och framkallar ingen moralisk
lojalitet pŒ samma sŠtt som den levande formen av Šgarskap gjorde. Efter en tid
kommer ingen att vara kvar som verkligen bryr sig om att fšrsvara det Ð ingen inuti
och ingen utanfšr storbolagen.

Schumpeter sŒg sŒlunda inte ett principal/agentproblem i motstridande intressen som
Berle & Means och Burnham hade gjort. Det han mŒlar upp Šr att bŒde Šgandet och
fšretagsledandet tršttnar. NorrlŠnningen skulle sŠga att:
Ð

Ingen bryr sig.
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I The industrial state (1967) resonerar JK Galbraith efter delvis samma linjer som
Burnham. Fšrfattaren utgŒr frŒn ett motivationspostulat som innebŠr att storbolagsdirektšrerna drivs frŠmst av expansionslusta och trygghetsbehov. Dessa direktšrer Šr
medlemmar av en ÓteknostrukturÓ som, oberoende av Šgarna, pŒ ett planekonomiskt vis
styr alltmer av konsumtionen i samhŠllet efter storfšretagens produktionsbetingelser.
Teknostrukturen skapar de lŠmpliga, men onšdiga, konsumtionsbehoven. Galbraiths
konspirationsteorier togs vŠl emot i det dŒ rŒdande samhŠllsklimatet.
PŒ senare Œr har termerna ÓagentteoriÓ och ÓkontraktsteoriÓ kommit i bruk, troligen som
en fšljd av att akademiska jurister i škad omfattning bšrjat intressera sig fšr omrŒdet
corporate governance och fšr principal/agentproblemet. Men agentteorin, exempelvis
representerad av Jensen & Meckling (1986), Fama (1980), Alchian & Demsetz (1972),
visar stora likheter med det som gŒr under namnet ÓintressentmodellenÓ fšr vilken
grunden lades av Coase (1937), Barnard (1938) och som vidareutvecklades av bland
andra March & Simon (1958) samt importerades till Sverige av Rhenman (1964).
Det intressanta i den kontrakts- eller agentteoretiska analysen, liksom i intressentmodellen, Šr kontraktens innehŒll av bidrag och belšningar frŒn olika parter och
fšretagsledningens roll i sammanhanget.
Ledningens expansionsmotiv har fšrutom av Galbraith postulerats av flera kŠnda
ekonomer. I Business behavior, value, and growth (1959) hŠvdar Baumol att bolagschefen Šr omsŠttningsmaximerare. Marris (1964) antar tillvŠxtmaximering som mŒl.
Williamson (1964) Šr inne pŒ liknande tankegŒngar i The economics of discretionary
behavior. Expansion och omsŠttning pŒ tvŠrs med Šgarnas avkastningsintresse, nota
bene.
Den gŠllande svenska lagstiftningen om aktiebolag daterar sig frŒn 1975. Den fšrsta
fšrordningen i Šmnet kom 1848 och fšljdes av lagarna frŒn 1895, 1910 och 1944. Fšre
1944 fanns inte rollen som VD medtagen i aktiebolagslagen. I 1944 Œrs lag gavs styrelsen rŠtten att utse VD. Lagstiftningen fŒr naturligt nog begrŠnsa sig till den negativa
aspekten pŒ principal/agentproblemet; att hindra VD frŒn att handla felaktigt och trolšst.
Den krŠver inte, som berŠttelsen i Lukasevangeliet, att ledningen ska ge Šgarna tiofallt
igen.
€garfrŒgor Šr politiskt intressanta och det politiska intresset har genererat mŒnga utredningar och politiskt/ideologiska bšcker, till exempel CH Hermanssons Monopol och
storfinans Ð de femton familjerna (1962). Den senaste statliga utredningen Šr €garutredningen (SOU 1988:38). Den fšregicks av en utredning med det fšr tiden fšrvŠntade namnet Koncentrationsutredningen (SOU 1968:7). I alla tre skrifterna antas ett
koncentrerat Šgande betyda stort inflytande šver fšretaget. Av detta fšljer hypotesen om
ett positivt samband mellan koncentration och effektivitet. Denna hypotes har givit
upphov till omfattande forskningsanstrŠngningar. (Se fšr exempel Jan Gletes €gande
och industriell omvandling frŒn 1987 och HŒkan Lindgrens Aktivt Šgande Ð Investor
under vŠxlande konjunkturer frŒn 1994).
6.4.

TjŠnstesektorns monopolisering

Det ovan dokumenterade intresset fšr principal/agentproblemet under nittonhundratalet
fšrklaras av den škande representativiteten under detta Œrhundrade. Medelstora och
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stora fšretag har kommit att ledas, inte av Šgarna, utan av anstŠllda verkstŠllande direktšrer. PŒ det politiska fŠltet har i Sverige tio gŒnger sŒ mŒnga kommuner reducerats till
287. AvstŒnden, de sŒ kallade kommandokedjorna, mellan huvudmŠnnen eller principalerna; Šgarna respektive vŠljarna och deras representanter eller agenter, har škat och
dŠrmed styrproblemen.
Sverige utmŠrker sig internationellt genom att tillerkŠnna kommuner och landsting
monopolprivilegier šver en stor del av tjŠnstesektorn. Genom sin storlek borde denna
sektor ocksŒ hŠr kunna bli den viktiga tillvŠxtkraft som den Šr i Nordamerika. Men
kommunernas organisation fšrhindrar ett aktivt och vŠrdeskapande utšvande av Šgarrollen. Politikerrollen innehŒller ofšrenliga krav och politikerna har dŠrfšr svŒrt att ge
tydliga mŒl fšr den tjŠnsteproduktion som kommunen bedriver. SjŠlvhushŒllningslogiken dominerar šver tanken pŒ att effektivitet kan Œstadkommas genom utveckling av
professionell kompetens. Planerings- och redovisningsprinciper tycks utformade snarare
fšr att vilseleda medborgarna Šn pŒ att ge korrekt information om resursanvŠndningen.
Man kan urskilja tvŒ vŠsentliga orsaker till bristen pŒ tillvŠxt i den svenska ekonomin
under det sista kvartsseklet. Den ena Šr avsaknaden av konkurrens inom stora delar av
tjŠnstesektorn, som numera sysselsŠtter 75 procent av de fšrvŠrvsarbetande. Den andra
Šr bristande kompetens och professionalitet hos Šgarna av olika verksamheter i utšvandet av Šgarrollen.
Bristen pŒ konkurrens gšr att missnšjda kunder, t ex i ŠldrevŒrden, inte kan ršsta med
fštterna och sška sig till en konkurrent. Fšljden blir att incitamenten att fšrbŠttra vŒrden
fšrsvagas.
Brister i Šgarkompetens medfšr bl a att verksamheter tillŒts att vildvuxet och slumpmŠssigt utvecklas i olika riktningar istŠllet fšr att styras av klara visioner av vad som
bŠst kan ge kundnytta. Brister i Šgarnas styrning medfšr ocksŒ fritt spelrum fšr bŒde
ledning och andra grupperingar att tillgodose sina intressen pŒ bekostnad av sŒvŠl det
ekonomiska resultatet som fšrmŒgan att gšra nytta i samhŠllet.
De kommunala bostadsfšrvaltningarna har ofta en dominerande stŠllning pŒ den lokala
bostadsmarknaden, Šven om de ej Šr monopol. Genom att dessa bolag dels har Œtnjutit
speciella fšrdelar vad gŠller marktilldelning och finansiering, dels genom att konkurrerande fšrvaltare genom hyresregleringen Šr fšrhindrade att sŠtta hšgre hyror Šn de
kommunala bolagen, har de kommunala bolagen dock befunnit sig i en monopolliknande situation. Detta fšrklarar varfšr bostadsmarknaden i Sverige karaktŠriseras av
stagnation och varfšr fšrvaltarna inte Šr intresserade av att lyssna till de boendes behov
och šnskemŒl. Ett principal/agentperspektiv ger oss vidare anledning att fšrvŠnta oss,
att det finns stora brister i kommunernas fšrmŒga att utšva sin Šgarroll med pŒfšljd att
verksamhetsinriktningen blir oklar. Resurser kommer att anvŠndas bŒde ineffektivt och
fšr andra ŠndamŒl Šn fšr kommunens bŠsta.
I kapitel 2 presenterade vi teoretiska argument fšr att konkurrensutsatta tjŠnstefšretag,
fšr att kunna šverleva, bšr organiseras i kundorienterade flšden. Men aldrig sŒ god
organisering Šr bara ett medel och Šr ej tillrŠckligt fšr att gšra ett tjŠnstefšretag framgŒngsrikt. GŒng pŒ gŒng demonstrerar utvecklingen att organisationsfšrŠndringar Šr efemŠra. De Šr stormvindar som blŒser fram šver en organisation. Likt ett sŠdesfŠlt bšjer
sig organisationen, sŒ lŠnge stormen varar. NŠr fšrŠndringens vind bedarrat, reser sig
organisationen och Œtertar samma skepnad som fšrut. Fšr att ett fšretag skall kunna
skapa kundnytta mŒste det utveckla vŠrderingar och visioner om vilka kunder det skall
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inrikta sig pŒ och vad som nu och i framtiden kommer att kunna tillfredsstŠlla och locka
dessa kunder. €garen har en viktig roll att se till att ledningen verkligen har trovŠrdiga
sŒdana visioner och att de bygger upp fšretaget fšr att fšrverkliga dem. €garna bšr
alltsŒ stšdja att fšretaget utvecklar en sŠrprŠglad kompetens.
I nŠsta kapitel skall vi beskriva hur Gšteborgs kommun bšrjade upptrŠda som aktiv Šgare i fšrhŒllande till sin bostadsfšrvaltning och vilka konsekvenser dessa ŒtgŠrder fŒtt.
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7. €garen och Framtiden
7.1.

€garnas beslut och agerande 1990/91

Hšsten 1990 beslšt kommunstyrelsen i Gšteborg att starta en utredning som skulle
lŠmna fšrslag om hur det allmŠnnyttiga boendet i Gšteborg borde utvecklas. En fšrslagsskrivelse frŒn de politiska partierna hade givit direktiv fšr utredningsarbetet. Den
grundlŠggande utgŒngspunkten var, att de boende mŒste ges ett lŒngtgŒende inflytande
šver sin bostad och dess nŠrmaste omgivning. Utredningen skulle undersška mšjligheterna att tillskapa smŒ sjŠlvstŠndiga resultatenheter. Vidare framhšlls att en ny och effektivare organisation av verksamheten borde švervŠgas.
I november 1990 utsŒg kommunstyrelsen den politiska styrgrupp som skulle ansvara fšr
utredningen av det allmŠnnyttiga boendet i Gšteborg. Uppdraget att genomfšra utredningen fick en arbetsgrupp med direktšr Thomas Alexandersson som ordfšrande och
advokat Anders Wikstršm som sekreterare. I gruppen ingick ocksŒ avdelningschef
Ragnar Martinsson frŒn stadskansliet och finansieringsrŒdgivaren Per Rinder.
Thomas Alexandersson hade ett par Œr tidigare avslutat en period som VD fšr Bostads
AB Poseidon och Œstadkommit en sŒ god utveckling av detta fšretag att kommunens
ledning hade en stark tilltro till hans bedšmningar. Anders Wickstršm och Per Rinder
hade i olika fšrŠndringsprojekt nŠra samarbetat med Alexandersson och arbetsgruppen
bedšmdes dŠrfšr ha fšrutsŠttningar att leverera ett bra beslutsunderlag.
Arbetsgruppens utgŒngspunkt var bedšmningen att kommunens bostadsbolag var pŒ
vŠg in i en helt ny situation. De hade dittills haft en skyddad tillvaro med hšg inflation
och en rŠntekostnad fšr om- och nybyggnader pŒ 2-3 procent med de statliga subventionerna, vilket innebar negativ realrŠnta. Det nya lŠge man mŒste anpassa sig till innebar lŒg inflation och en rŠntekostnad pŒ 6-8 procent, vilket innebar en realrŠnta pŒ 4-5
procent. Till detta kom ocksŒ hšgre kostnad genom snabbare avtrappning av de statliga
lŒn bostadsbolagen hade.
De stigande kostnaderna skulle komma att leda till minskad investeringsvolym och bolagen skulle komma att fŒ stora problem med sina stora organisationer fšr om- och nybyggnad som skulle komma att sakna sysselsŠttning.
Vidare fanns bland politikerna en ambition att sŠnka hyresnivŒerna och detta kunde endast ske genom att kostnaderna pressades ner. SŠrskilt i ytteromrŒdena skulle det inte
rŠcka med ŒtgŠrder i fastigheterna fšr att attrahera socialt stabila familjer. LŠgre hyror
skulle ocksŒ krŠvas. PŒ det sŠttet skulle boende i ytteromrŒden kompenseras fšr den
lŠngre resvŠgen och den sŠmre kulturella servicen.
Arbetsgruppen fšrutsatte att personalfšrŠndringar och avvecklingar skulle genomfšras
pŒ ett ordnat sŠtt, sŒ att individer inte kom till skada. Man gjorde ocksŒ den bedšmningen att stordriftsfšrdelarna Šr smŒ inom fastighetsfšrvaltning. De finns egentligen
bara pŒ den finansiella sidan. Det ansŒgs dŠrfšr rimligt att man lŠgger ut beslutskompetens och ansvar pŒ de minsta enheterna. Det gŒr inte att centralstyra en
verksamhet av denna typ var - och Šr - utredarnas uppfattning.
Arbetsgruppen hade ocksŒ stark och enhetlig politisk uppbackning fšr att de allmŠnnyttiga bostadsfšretagen skulle drivas pŒ ett riktigt och professionellt sŠtt.

- 31 -

Gšteborgsmodellen

7. €garen och Framtiden
Ingemar Erixon, Bengt Stymne & Bo Persson, 1999

I november 1992 fattade kommunfullmŠktige beslut om den fortsatta utvecklingen av de
allmŠnnyttiga bostadsfšretagen i Gšteborg med arbetsgruppens och den politiska styrgruppens fšrslag som bas. Beslutet innebar ett uppdrag till Fšrvaltnings AB Framtiden,
att pršva och verkstŠlla genomfšrandet av de fšreslagna ŒtgŠrderna. Styrelseordfšrande
i Framtiden var vid denna tidpunkt Johnny Magnusson (m) och vice ordfšrande Gšran
Johansson (s). Som grund fšr flera av arbetsgruppens allmŠnna švervŠganden lŒg en bostadsanalys fšr Gšteborg som utfšrts av professor •ke E Andersson. SŠrskilt tog arbetsgruppen fasta pŒ synsŠttet att bostŠder utgšr en del av samhŠllets infrastruktur och att
attraktiva bostŠder kan bidra till utvecklingen av staden.
De ŒtgŠrder som angavs i den genomfšrandehandling som styrelsen i Framtiden givit
arbetsgruppen i uppdrag att utarbeta och som var fŠrdigstŠlld i januari 1993 var i fšrsta
hand fšljande:
Verksamhetens inriktning
_ Bostadsfšretagen skall erbjuda bostŠder Œt olika typer av bostadskonsumenter och
efterstrŠva ett brett utbud av bostŠder med stor valfrihet fšr bostadskonsumenterna.
_ Ett lŠmpligt antal av bostadsfšretagens lŠgenheter bšr ombildas till bostadsrŠtt.
_ Individuella lŠgenhetsfonder fšr det inre periodiska lŠgenhetsunderhŒllet gšrs
obligatoriska.
_ OmrŒdesfonder fšr det periodiska gemensamma yttre och inre underhŒllet gšrs
obligatoriska. Varje fastighet eller enhetlig grupp av fastigheter gšrs till en separat
resultatenhet.
_ UpplŒtelseformen kooperativ hyresrŠtt utvecklas vidare och genomfšrs i škad
omfattning.
Organisation av verksamheten
_ Framtiden skall utveckla švergripande och gemensamma strategier fšr
verksamheten i koncernen.
_ Framtiden skall uppstŠlla krav pŒ de i koncernen ingŒende bolagen.
_ Framtiden skall ombesšrja vissa koncerngemensamma funktioner.
_ Ett sŠrskilt byggbolag inrŠttas fšr ny- och ombyggnad i egen regi, varvid nuvarande
organisationer fšr byggande hos de tre bostadsfšretagen avvecklas.
_ Ett sŠrskilt bolag fšr kommersiella fastigheter inrŠttas i koncernen.
Vidare angavs bl.a. att en verkstŠllande direktšr mŒste rekryteras fšr att under styrelsen
leda fšrŠndringsarbetet och svara fšr att moderbolagets švriga uppgifter skulle fullgšras. Detta innebar att Framtiden aktiverades i sin Šgarroll. Framtidens Šgarroll skulle inte lŠngre begrŠnsas till de uppgifter som beskrivits i bilaga till styrelseprotokoll frŒn december 1991. I denna PM anges att moderbolagets roll i huvudsak ligger inom redovisningsomrŒdet och att massmediakontakter i allmŠnhet skall hŠnvisas till styrelsen.
Vid Framtidens styrelsesammantrŠde i februari 1993 fšredrog Per Rinder utredningsmaterialet och styrelsen stŠllde sig bakom huvuddragen i genomfšrandefšrslaget samt
faststŠllde ocksŒ den fšreslagna VD-instruktionen.
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Framtiden aktiveras och VD rekryteras

I slutet av februari 1993 faststŠllde Johnny Magnusson och Gšran Johansson, dŒ ordfšrande respektive vice ordfšrande i Framtiden, fšrutsŠttningarna fšr VD-rekryteringen.
Av deras presentation framgick att frŒgan om utvecklingen av det allmŠnnyttiga boendet
i Gšteborg drivits av i fšrsta hand moderater och socialdemokrater. Som sŒ ofta i
toppchefssammanhang, ville man genomfšra rekryteringsprocessen snabbt med
inriktning pŒ att nye VD skulle vara igŒng efter semestrarna.
VD:s huvuduppgift var klar: Att genomfšra kommunfullmŠktiges beslut om allmŠnnyttans fšrŠndrade inriktning. VD mŒste ocksŒ vara helt infšrstŒdd med att de tre bostadsfšretagen mŒste uppnŒ en sŒdan ekonomisk styrka att de skulle kunna verka utan
kommunala garantier. Ett starkt skŠl fšr att fšrŠndringsarbetet mŒste starta och bedrivas
snabbt var den uttalade risken att koncernen skulle ha 3 500 - 4 000 tomma lŠgenheter
inom ett Œr.
Analysen av framtidsplanerna resulterade i en kravspecifikation som faststŠlldes i
mitten pŒ mars. Fšljande krav stŠlldes:
_ Bred fšretagsledningserfarenhet frŒn fastighetsbolag med inriktning pŒ bostŠder.
_ FšrutsŠttningar och intresse fšr att arbeta i ett fšretag Šgt av en kommun och med
politisk styrelse.
_ FšrmŒga att leda koncernens verksamhet med full respekt fšr dotterbolagens
integritet.
_ FšrmŒga att utveckla sŒdana styr- och rapporteringssystem inom koncernen att
styrelsen fortlšpande kan hŒllas underrŠttad om dotterbolagens utveckling i frŒga
om
-

fšrrŠntning pŒ eget kapital

-

konsolidering i form av soliditetstal

-

lšnsamhetskrav pŒ investeringar

ramar och beting betrŠffande kšp och fšrsŠljningar, om- och nybyggnation samt
švriga investeringar och desinvesteringar
_ FšrmŒga att medverka till fšrstŠrkt inflytande fšr hyresgŠsterna ocksŒ pŒ basnivŒ i
organisationen.
_ Intresse fšr fortsatt utveckling mot nya upplŒtelseformer som bostadsrŠtt och
kooperativ hyresrŠtt.
_ FšrmŒga att kommunicera med olika intressenter - Šgare, ledningarna fšr
dotterbolagen, hyresgŠster, fackliga organisationer, samhŠlleliga funktioner.
Uppdragsgivarna fšrmedlade inga namnfšrslag, men det var helt i sin ordning att utnyttja sŒvŠl medlemmarna i arbetsgruppen som fšretagsledare inom koncernen fšr att
diskutera namn pŒ kandidater. Kretsen av bidragsgivare nŠr det gŠllde namnuppslag
blev till slut ett femtontal personer med bakgrund inom bŒde den publika och den privata sektorn. Kontakter med tŠnkbara kandidater under mars resulterade i en lista som
upptog ett 20-tal namn. Denna lista kortades till fyra namn som slutdiskuterades den 25
mars. En omfattande referenstagning gav klart fšrsteg fšr Kurt Eliasson, som var chef

- 33 -

Gšteborgsmodellen

7. €garen och Framtiden
Ingemar Erixon, Bengt Stymne & Bo Persson, 1999

fšr Riksbyggen i Gšteborg. Eliasson utsŒgs till VD fšr det aktiverade Framtiden vid
styrelsesammantrŠdet den 16 juni 1993.
7.3.

€gardokumentet

Vid Framtidens styrelsesammantrŠde den 23 september 1993 fšredrog VD Kurt Eliasson en sammanfattning av den utredning som fšregŒtt kommunfullmŠktiges beslut den 5
november 1992 om Framtidens aktivering. €garens mycket starkt uttalade šnskemŒl,
om decentralisering av verksamheten genom att de boende ges ett lŒngtgŒende
inflytande šver sin bostad och dess nŠrmaste omgivning, betonades. VD refererade
ocksŒ utredningens fšrslag om brett utbud, viss omvandling till bostadsrŠtt, individuella
lŠgenhetsfonder, omrŒdesfonder, resultatenheter och kooperativ hyresrŠtt.
Fšr att kunna fullgšra sina uppgifter som moderbolag i koncernen dŠr de tre fšrvaltande
bostadsbolagen Poseidon, FamiljebostŠder och Bostadsbolaget skulle komma att ingŒ
krŠvdes att moderbolaget
_ utvecklade gemensamma strategier fšr koncernen
_ stŠllde krav pŒ koncernfšretagen
_ inrŠttade enheter fšr bostadsrŠtt och resultatenheter
_ inrŠttade sŠrskilt byggbolag
_ inrŠttade sŠrskilt bolag fšr kommersiella fastigheter
VD redovisade ocksŒ koncernens mŒl i frŒga om stabil ekonomi, ekonomisk
uppfšljning, noggranna prognoser, samordning av kšp och fšrsŠljningar, investeringar
och desinvesteringar samt att verka utan kommunala garantier. De uppstŠllda mŒlen
innebar krav pŒ ramar och beting fšr koncernbolagen exempelvis i frŒga om fšrrŠntning
av eget kapital, konsolidering, lšnsamhet pŒ investeringar, kšp och fšrsŠljning, om- och
nybyggnad.
Styrelsen beslšt faststŠlla VD:s fšrslag till organisation utifrŒn de angivna fšrutsŠttningarna. Styrelsen beslšt ocksŒ att kommunen fortsŠttningsvis skulle uppstŠlla verksamhetsmŒl fšr koncernen som helhet, att lšpande samrŒd och rapportering mellan
kommunen och koncernen skulle ske genom dess moderbolag och att stadskansliet ej
lŠngre skulle bitrŠda styrelsen och VD i Framtiden i det lšpande arbetet.
7.3.1. Fšrsta versionen av €gardokumentet produceras
Fšr att styra den fortsatta utvecklingen inom koncernen pŒbšrjades omedelbart arbetet
med att ta fram €gardokumentet dŠr motiv och mŒl, affŠrsidŽ, gemensamma strategier
samt policies fšr ledning, personal, finans, investeringar och miljš skulle fastlŠggas.
I denna fas tillgodogjorde sig koncernledningen erfarenheter frŒn styrningen av andra
koncerner. I det omfattande beredningsarbetet deltog ocksŒ verkstŠllande direktšrerna i
de tre bostadsbolagen och specialister/konsulter representerande olika kompetensomrŒden.
Som ett led i beredningsarbetet hade VD-arna i de tre stora bostadsfšretagen i
koncernen fŒtt lŠmna synpunkter pŒ det tilltŠnkta upplŠgget. Detta skedde under
december 1993. De fšrsta mŒnaderna 1994 genomfšrde Kurt Eliasson samtal/
fšrhandlingar med de tre VD-arna och var dŠrefter beredd att framlŠgga fšrslag till det
fšrsta €gardokumentet vid Framtidens styrelsesammantrŠde 22 mars 1994 (se bilaga 1).
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Styrelsen beslšt att fšrslaget skulle remitteras till dotterbolagen och att beslut skulle
fattas vid styrelsesammantrŠdet i juni. Det mest utfšrliga remissvaret lŠmnades av
Poseidon som ansŒg att fšrslagets inledande klara uttalanden var mycket positiva. Man
kommenterade dŠrefter nŒgra, som man ansŒg, oklarheter i den efterfšljande texten vŠsentligen avseende vilken roll Framtidens VD respektive styrelse borde spela t.ex. vid
tillsŠttande av VD i dotterbolagen. Man fšreslog ocksŒ att finanspolicyn tillfŠlligt lyftes
ur Šgardokumentet och šverarbetades.
Den text som slutligen antogs av Framtidens styrelse šverensstŠmde i allt vŠsentligt
med fšrslaget. Den avslutande meningen i inledningen till €gardokumentet ger tydligt
uttryck fšr det paradigmskifte som aktiveringen av Framtiden innebar:
Ð

I det fortsatta arbetet Šr det viktigt att stŠmma av bolagens tillŠmpade affŠrsidŽer och
strategier mot den koncerngemensamma affŠrsidŽn, strategier och policies vilka beskrivs i
€gardokumentet.

Innan vi gŒr in pŒ en redovisning av framfšrallt avsnittet Ledningspolicy i €gardokumentet (se bilaga 1) kan det vara av intresse att gšra nŒgra axplock frŒn de diskussioner med i fšrsta hand de tre VD-arna som fšregick presentationen av fšrslaget till
dokument i mars. Dessa referat kan i nŒgon mŒn illustrera vilka fšrŠndringar/fšrsŠmringar av kopplingarna till Šgaren som dotterbolagen fšrvŠntade sig kunde bli fšljden av
Framtidens aktivering.
NŠr det gŠllde affŠrsidŽ hade de tre dotterbolagen konkurrerat parallellt med varandra
om vŠsentligen samma kundgrupper. En tanke som framfšrdes var att bolagen skulle
differentiera sin inriktning pŒ olika kundgrupper sŒ att ett bolag fokuserade kunder som
fšredrog lŠgsta pris/kvalitet, ett annat bolag fokuserade en mellangrupp och ett tredje en
grupp som vŠljer hšgt pris och hšg kvalitet. Mšjligen kunde man hitta tendenser till
andra typer av kategoriinriktning som att FamiljebostŠder gjorde sŠrskilda insatser mot
fšrstagŒngskunder och sistagŒngskunder.
Den samlade bedšmningen var att fortsatt parallell konkurrens mŒste fšrutsŠttas och
dotterbolagen mŒste dŠrfšr fšrvŠntas fšrhŒlla sig tydligt avvaktande nŠr det gŠllde att
fšrmedla information om vad som karaktŠriserade bolagets sŠrart. Man var ocksŒ rŠdd
fšr att en nivellering bolagen emellan skulle minska konkurrenskraften.
Det mest konkreta exemplet pŒ risk att tappa en konkurrensfšrdel gav Poseidon, som
menade att bolagets redovisnings- och styrsystem var av mycket hšg klass och man
skulle inte vilja att det spreds inom koncernen genom projektsamarbete. Slutsatsen blev
dŠrfšr att man ville avvakta med att engagera sig i projektgrupper innan
huvudprinciperna fšr koncernsamverkan klarlagts bŠttre.
I frŒga om styrelse och ledning fšrutsattes att de formella kopplingarna mellan moderoch dotterbolag skulle ske mellan bolagens styrelser, men att koncernens VD hade en
viktig roll bŒde i frŒga om beredning och fšrmedling av beslut. Denna roll skulle underlŠttas om koncernens VD gavs nŠrvaro- och yttranderŠtt vid dotterbolagens styrelsesammantrŠden. StŠllningstagande i denna frŒga tillkom dock den egna styrelsen enligt
ett par av VD-arna. PŒ lŠmpligt sŠtt borde ocksŒ markeras det i och fšr sig sjŠlvklara att
koncern-VD inte Šr linjechef fšr dotterbolagens verkstŠllande direktšrer. Det framfšrdes ocksŒ att nŠr koncern-VD eller hans medarbetare tog kontakt med dotterbolagen
skulle det ske inom ramen fšr beslut i Framtidens styrelse och under fšrutsŠttningar som
var kŠnda och accepterade av dotterbolagets styrelse.
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Dotterbolagscheferna uttalade en allmŠn fšrhoppning att Framtiden skulle bli till nytta
fšr dotterbolagen. Framtidens finansfunktion betraktades som ett positivt tillskott, men
tydliga markeringar gjordes att den centrala finansfunktionen vŠsentligen skulle arbeta
pŒ uppdrag frŒn dotterbolagen. Dessa mŒste behŒlla ansvaret fšr det egna bolagets likviditetsplanering och upplŒning. Flera pŒpekanden gjordes ocksŒ om vikten av samarbete med kommunens finansfšrvaltning.
FrŒgan om resultatenheter betecknades som ett av de riktigt svŒra projekten samtidigt
som man naturligtvis hade noterat Šgarens intentioner. Denna frŒga kopplades ihop med
etablering av omrŒdesfonder och man stŠllde sig bl a frŒgan om det var praktiskt att
ÓomrŒdeÓ och ÓresultatenhetÓ blev kongruenta begrepp.
Att Framtidens aktivering innebar en tydlig fšrŠndring fšr dotterbolagens ledningar och
framfšrallt fšr de verkstŠllande direktšrerna, torde ocksŒ kunna utlŠsas av att skifte
skett pŒ samtliga tre VD-poster, i det sista fallet dock sŒ sent som 1997. I ett fall har den
avgŒende verkstŠllande direktšren offentligt uttalat att den nya VD-rollen inte var den
han anstŠlldes fšr.
7.4.

Ledningspolicy

Under rubriken ÓSamspelet mellan AB Framtiden och dotterbolagenÓ konstaterar €gardokumentet inledningsvis att ledningspolicyn i koncernen bygger pŒ ett i hšg grad decentraliserat beslutsfattande. Dotterbolagen skall ledas av sjŠlvstŠndiga styrelser som
handlar under eget ansvar.
Det Šr av stor betydelse att fšretagsintresset fokuseras i dotterbolagens styrelser.
…vergripande bostadspolitiska frŒgor, remisser, yttranden och ŠgarfrŒgor - som
definieras senare i dokumentet - fšrutsŠtts bli fšremŒl fšr beslut i Framtidens styrelse
utifrŒn fšretagsmŠssiga utgŒngspunkter.
Det Šr vŠsentligt att dotterbolagen utvecklar sin sŠrart och Šven fortsŠttningsvis konkurrerar om i huvudsak samma kundgrupper. Den mŒngfald i utbudet som dŠrigenom
utvecklas Šr till fšrdel fšr sŒvŠl de enskilda dotterbolagen som koncernen i sin helhet. I
ett senare skede kan tillkomsten av lŠgenhetsfonder, omrŒdesfonder och separata resultatenheter ytterligare bidra till utvecklingen av mŒngfald.
Varje fastighet eller enhetlig grupp av fastigheter gšrs till en separat resultatenhet. Avsikten Šr att den enskilde hyresgŠsten i princip skall betala sin del av resultatenhetens
faststŠllda kapitalkostnader samt drift- och underhŒllskostnader. HyresgŠsten skall i
princip betala kostnaderna fšr det egna boendet och inte ge subventioner till, eller
erhŒlla subventioner frŒn, andra hyresgŠster.
Samtidigt som mŒngfalden accentueras bšr koncerngemensamma utvecklingsprojekt bli
utgŒngspunkt fšr fortsatt utveckling av dotterbolagen. Utvecklingsprojekt kan initieras
av moderbolag eller dotterbolag.
I vissa avseenden mŒste dotterbolagens utveckling fortlšpande samordnas sŒ att den
anpassas till švergripande strategiska prioriteringar och sŒ att skadliga intressekonflikter
undviks. De grundlŠggande fšrutsŠttningarna fšr samordningen etableras pŒ fyra sŠtt:
♦ Ett VD-rŒd bestŒende av Framtidens och dotterbolagens verkstŠllande direktšrer
fšljer kontinuerligt koncerngemensamma frŒgor.
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♦ Dotterbolagets fšretagsledning presenterar och diskuterar tillsammans med koncernledningen i Framtiden Œrligen dotterbolagets affŠrsidŽ och strategi fšr att nŒ uppstŠllda mŒl. Denna aktivitet fšrutsŠtts alltid ske inom ramen fšr beslut i Framtidens
styrelse och under fšrutsŠttningar som Šr kŠnda och accepterade av dotterbolagets
styrelse.
♦ Framtidens VD bereds tillfŠlle att nŠrvara och yttra sig vid dotterbolagens styrelsesammantrŠden. Rollen fšr koncernens VD Šr dŠrvid att medverka vid beredning och
information men inte att delta i styrelsens beslutsfattande.
♦ Moderbolaget fšrbehŒller sig rŠtten att pršva vissa specificerade frŒgor, sŒ kallade
ŠgarfrŒgor, innan beslut fattas. Dotterbolagets VD Šr ansvarig fšr att ŠgarfrŒgor understŠlls moderbolaget fšr pršvning.
7.5.

Nyckelaktšrerna*

7.5.1. Intervju med kommunalrŒdet Johnny Magnusson, vice ordfšrande i
Framtidens styrelse den 6/4 1999.
Johnny Magnusson anser att Framtiden klarat de av Šgaren angivna mŒlen bra men
processerna har varit mycket segare Šn vŠntat. SŠrskilt lŒng tid har det tagit att nŒ fram
nŠr det gŠller vŠrdering av de enskilda fastigheterna och dŠrmed lŠgga grunden fšr resultatmŠtning pŒ fastighetsnivŒ. MŒlstyrning har ocksŒ allmŠnt sett fungerat vŠl. De Œrligen upprŠttade affŠrsplanerna Šr dŠrvid ett viktigt instrument och arbetet med dem
fungerar bra inom alla de tre stora dotterbolagen. Fortfarande krŠvs dock vissa specialinsatser betrŠffande sŒvŠl resultat- som balansrŠkningarna.
Inom Framtiden har vissa viktiga fšrutsŠttningar fšr framgŒngsrik styrning fšrelegat.
Den kanske viktigaste Šr att Framtiden Šr en mycket homogen koncern och inte ett
konglomerat. En annan viktig fšrutsŠttning Šr den politiska samsyn som hela tiden
fšrelegat att strikt skilja pŒ politiska roller och uppdrag som styrelseledamot i Framtiden. Detta innebŠr att som styrelseledamot ha bolagets bŠsta fšr šgonen utan politiska
sidoblickar. €garens vilja kommer till uttryck i Šgardokumentet som faststŠllts av bolagsstŠmman, den funktion som i Framtidens fall fylls av KommunfullmŠktige.
Att vissa processer visat sig segare Šn vŠntat kan bero pŒ att bŒde anstŠllda i bolagen
och hyresgŠster var ovana vid att arbeta mot uppstŠllda produktionsmŒl. Fortfarande
ŒterstŒr mŒl som inte Šr uppnŒdda. Ett sŒdant Šr att sŠnka fšrvaltningskostnaderna.
Bland remarkabla framsteg som gjorts kan nŠmnas neddragningen av antalet lŒn inom
koncernen frŒn 7.000 till 400. Det har ocksŒ lyckats att ška hyresspridningen samtidigt
som det gŒtt att hŒlla tillbaka hyreshšjningar. Gšteborg har dock fortfarande landets
hšgsta hyror.
Framtiden har tagit ett fast grepp om investeringarna och ocksŒ tagit svŒra beslut om
desinvesteringar genom rivning. Att skapa utrymme fšr investeringar Šr fortsŠttningsvis
tillsammans med att fšrse flyktingar med bostŠder dominerande problem fšr koncernen.
Fšretagsledningen i Framtiden har ett handlingsutrymme som bygger pŒ en etablerad
ledningspolicy och god kompetens. SŠrskilt kompetensen betrŠffande komplicerade
finansiella lšsningar skapar handlingsutrymme fšr fšretagsledningen. Den framgŒngs*

Intervjuerna har gjorts av Ingemar Erixon
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rika omstruktureringen av koncernens totala lŒneportfšlj, med avveckling av andra
kommunala borgensŒtaganden Šn en generell borgen pŒ en miljard, i avvaktan pŒ att
lŒneportfšljen fŒr sin slutliga utformning, Šr ett belŠgg fšr den finansiella kompetensen
hos Framtidens ledning.
Som svar pŒ en direkt frŒga om Johnny Magnussons politiska hŒllning nŠr det gŠller
Framtidens ŠgarfšrhŒllanden sŠger han att hans parti vidhŒller sin instŠllning att
fastighetsbolagen bšr sŠljas. Antingen kan man dŒ tŠnka sig bšrsnotering av hela
koncernen eller att man hackar sšnder fastighetsbestŒndet och sŠljer mindre poster.
VŠgledande ur politisk synpunkt Šr att hantera ett fšrsŠljningsprojekt pŒ ur kommuninvŒnarnas synpunkt lŠmpligaste sŠtt.
7.5.2. Samtal med Gšran Johansson, ordfšrande i Framtiden den 22/6 1999.
Vad ville du uppnŒ med aktiveringen av Framtiden?

Ð

Det var ganska enkelt. Jag kom in i fullmŠktige 1971 och bodde i HjŠllbo nŠr det var
nytt. Jag upplevde inte att det var nŒgon hšjdare och flyttade dŠrifrŒn 1974. Det som
var droppen var en gŒng nŠr vi kom hem frŒn landet. Min dotter - dŒ var tšsen tre Œr
- grŠt och sa att jag vill inte vara hŠr!

Ð

SŒ vi flyttade till Kortedala. NŠr vi hade bott ett Œr i Kortedala var jag tillbaka till
huset i HjŠllbo och nŠr jag sŒg vad som hŠnt med den trappuppgŒngen pŒ ett Œr blev
jag nŠrmast chockskadad.

Ð

I fullmŠktige var det mycket diskussioner om allmŠnnyttan och man skŠllde pŒ allmŠnnyttan. DŒ sa jag att vi Šger ju faktiskt allmŠnnyttan. Vi kan ju inte hŒlla pŒ och
skŠlla pŒ det fšretag som vi faktiskt Šger utan vi mŒste ta vŒrt ansvar och frŒga oss
hur det skall utvecklas. I det lŠget tog vi kontakt med andra partier och fšreslog att
vi skulle diskutera kommunen som Šgare av allmŠnnyttan.

Ð

Det var det ena. Det andra var att det var en del saker som skedde inom bolagen som
jag tyckte var konstigt. Dom levde ett eget liv och godkŠnde ibland stora och
dyrbara ombyggnader. En del beslut togs pŒ lšsa boliner. Det uppstod konflikter och
debatter i fullmŠktige. Det var bakgrunden till utredningen som vi startade 1990.

Ð

Vi slog snabbt fast att allmŠnnyttan stŒtt fšr att skaffa fram bostŠder. SamhŠllet
anvŠnde ju allmŠnnyttan fšr att bygga bort bostadsbristen genom miljonprogrammet. Vi stŠllde oss frŒgan om allmŠnnyttan fortfarande hade samma roll och konstaterade att det hade den nog inte. I bostadsbristens Sverige var rollen att producera
lŠgenheter till vanliga inkomsttagare. I det nya lŠget hade vi en marknad pŒ ett helt
annat sŠtt.

Ð

Man kan ha olika meningar om kommunen skall Šga bostŠder i detta nya lŠge men
ett argument fšr Šgandet Šr att skapa konkurrensfšrdelar fšr Gšteborg. Vi bestŠmde
oss fšr att stŠrka kommunens konkurrenskraft genom att kunna erbjuda bra bostŠder
och det blev vi ganska šverens om. Vi blev ocksŒ šverens om att man skall kunna
bŒde kšpa och sŠlja fastigheter och gšra om till bostadsrŠtter. I hela den hŠr
processen spelade Thomas Alexandersson en viktig roll.

Ð

PŒ det hŠr sŠttet rŠknade vi med att stŠrka Gšteborgs position som bŒde bostads- och
lokaliseringsort och fšrhoppningsvis minska segregationen ocksŒ. Det var egentligen grunden fšr utredningens resonemang kring ekonomi och andra frŒgor.
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Men hur stŠmmer det med aktuella politiska signaler om att hŒlla tillbaka omvandling till
bostadsrŠtter?

Ð

Jag gillar inte det som riksdagen gšr. Man gŒr in i den kommunala sjŠlvbestŠmmanderŠtten, det kan skapa trŒkiga prejudikat. Om vi skulle fŒ borgerlig regering
och kommunen behšvde pengar kanske man skulle vilja sŠlja de allmŠnnyttiga
bolagen. Dom har ju all rŠtt att med samma metoder sŠga att vi skall gšra det.
I ett samtal med Johnny Magnusson frŒgade jag om det gŒtt att hŒlla isŠr rollerna som
styrelseledamot i Framtiden och som politiker. Han ansŒg att detta hade fungerat mycket
bra trots att han fortfarande vidhšll sin politiska uppfattning att allmŠnnyttan borde sŠljas.
Hur ser du pŒ dessa frŒgestŠllningar.

Ð

InstŠllningen till fšrsŠljning Šr ju en ideologisk frŒga. Som styrelseledamot i ett
aktiebolag har man ett uppdrag att se till fšretagets intressen och dŒ Šr det vŒr
skyldighet att fullfšlja det uppdraget utan nŒgra politiska sidoblickar och det gšr vi.

Ð

Det innebŠr bl.a. att vi i styrelsen Šgnat oss Œt att diskutera och faststŠlla ramarna fšr
Framtiden medan den verkstŠllande ledningen haft ansvaret fšr den lšpande verksamheten. Sedan kan man kanske sŠga att €gardokumentet frŒn vintern 1994 medverkat till att styra verksamheten. Det har givetvis varit betydelsefullt att de ekonomiska mŒlen innehŒllits, men vi siktar ju inte till vinstmaximering som ett bšrsnoterat fšretag. I stŠllet kan man sŠga att vi vill utnyttja allmŠnnyttan fšr att stŠrka varumŠrket Gšteborg.

Ð

Utdelningen kommer dŠrfšr inte direkt frŒn allmŠnnyttan utan frŒn det som allmŠnnyttan Œstadkommer. Det Šr egentligen bara en kommun som kan arbeta med indirekta inkomster pŒ detta sŠtt. Ta Liseberg som exempel. Om Liseberg fŒr turister att
stanna en natt till i Gšteborg sŒ genererar det intŠkter som indirekt innebŠr
avkastning frŒn Liseberg.
Hur vill du kommentera styrningen av Framtiden?

Ð

Det som intrŠffade i samband med utredningsarbetet nŠr vi skulle ta fram ekonomiska nyckeltal var att vi fann stora svŒrigheter att gšra jŠmfšrelser. Man anvŠnde olika
redovisningsmetoder, olika avskrivningsmetoder. Framtiden fick dŠrfšr Šgna de
fšrsta Œren Œt utveckling och samordning av redovisnings- och vŠrderingssystem fšr
att fŒ ordning och reda.

Ð

NŠr det gŠllde utseende av ledamšter i dotterbolagens styrelser fick vi inte genomslag fšr utredningens uppfattning att Framtidens styrelse skulle utse dessa. I stŠllet
blev det sŒ att fullmŠktige liksom tidigare utser styrelseledamšterna i dotterbolagen.
FullmŠktige menade att de stora dotterbolagen var sŒ viktiga att man ville behŒlla
det inflytandet.

Ð

Under utredningsarbetet fick vi fram information om investeringslŠget som ledde till
direkta styrinsatser gentemot Bostadsbolaget och Poseidon som ledde till att vi nu
har bra grepp om lŠget. Ett exempel pŒ projekt som knappast gŒtt att fŒ kostnadstŠckning fšr Šr …ster om Heden.

Ð

I huvudsak tycker jag att styrningen fungerat. Det jag funderar pŒ ibland Šr utvecklingen av hyresgŠsternas inflytande som €gardokumentet talar om, hur man skall
aktivera de boende till sjŠlvengagemang och att ta ansvar fšr sitt omrŒde. DŠr tycker
jag inte vi fŒtt ut sŒ vŠldigt mycket. Jag Šr inte sŠker pŒ att den delen av
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€gardokumentet Šr kommunicerat sŒ att nŒgon egentligen tycker det Šr roligt att
jobba med den typen av frŒgor.
Ð

Vi gšr ju en hel del mŠtningar men om man tŠnker t.ex. pŒ kvalitetsmŒl Šr mŠtningarna inte alls tillrŠckliga. De ger inte signaler som relaterar till tydliga och tidssatta
mŒl. DŠr kŠnner jag en viss oro.
Som framgŒr pŒ annat hŒll i rapporten har vi intervjuat alla kvartersvŠrdar i Bostadsbolaget och fŒtt mycket tydliga besked att man inom den gruppen - som ju stŒr fšr den
direkta kontakten med hyresgŠsterna - ser mycket positivt pŒ att fŒ och ta ett stšrre ansvar
fšr verksamheten inom sitt omrŒde. Hur ser du pŒ den utvecklingen?

Ð

Om inte kvartersvŠrdarna tillsammans med dem som bor i omrŒdet har befogenheter
och kan fatta beslut och gšra saker, dŒ Šr det kšrt! Jag har ocksŒ fŒtt mŒnga positiva
reaktioner frŒn folk pŒ fŠltet, men jag Šr ŠndŒ inte sŠker pŒ att alla vŒra ambitioner
haft samma genomslagskraft som nŠr det gŠller ekonomin.
Sammanfattningsvis verkar det som om du och Johnny Magnusson Šr helt šverens om att
skilja pŒ politik och verksamhet i bolagsstyrelsen.

Ð

NŠr vi sitter i bolagsstyrelsen Šr det vŒr uppgift att genomfšra de inriktningsbeslut
som Šgaren fattar och inte Šgna oss Œt politiska debatter. Det har fungerat bra tycker
jag och vi har fŒtt bra ordning pŒ finanser, ekonomi, investeringar men vi har svŒra
uppgifter framfšr oss nŠr det gŠller att sŠtta upp mŠtbara mŒl fšr den sociala utvecklingen. Det mŒste vara mŒl som Šr eggande, som vŠcker entusiasm och som gŒr
att fšlja upp och mŠta!
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8. €garstyrningen av Framtiden
I kapitel 7 har vi redogjort fšr hur Gšteborg aktiverade sig som Šgare av sina allmŠnnyttiga bostadsfšretag. Beskrivningen innehŒller fšrklaringen till att uthŒlliga och kontinuerligt fortsatta fšrŠndringar i bostadskoncernen Framtidens organisation och arbetssŠtt kunnat Œstadkommas. €garstyrningen har bidragit till att ge koncernen mŒl och mening. OrganisationsfšrŠndringen och kundorienteringen har dŠrigenom kommit att framstŒ, som nšdvŠndiga villkor fšr fšretagets existens och inte som en snabbt švergŒende
management fad. Fšr att anvŠnda en travesti pŒ organisationsforskaren Selznicks (1957)
ord: Genom att genomsyra organisationen med vŠrderingar, har Šgarna hindrat
bostadsfšretagen att bli roderlšst kringdrivande skepp om vilkas šde ingen egentligen
bryr sig. Nyckeln till att Bostadsbolaget och, fšrmodar vi, Šven de andra dotterbolagen
lyckats fšrŠndra sin organisation mot ett mer kundorienterat flšde, ligger i att stadens
hela bostadsfšrvaltning blivit fšremŒl fšr en konsekvent Šgarstyrning i vilken decentralisering av beslutsfattande och kundrelationer till frontpersonalen ingŒr som en logisk
del.
Aktiveringen var fšranledd av att nŒgra ledande politiker insŒg, att villkoren fšr bostadsbyggande och bostadsfšrvaltning radikalt hade Šndrats vid 90-talets ingŒng. RealrŠntan škade kraftigt och subventionering av bostŠder minskade. En effektivisering av
bostadsfšrvaltning var dŠrfšr nšdvŠndig fšr att hŒlla hyrorna pŒ rimlig nivŒ.
En effektivisering av bostadsfšrvaltningen var ocksŒ nšdvŠndig fšr att uppnŒ gšteborgspolitikernas vision att utveckla staden till en attraktiv ort fšr ekonomisk verksamhet och fšr kvalificerad arbetskraft. Bostadsmarknaden kan enligt denna vision ses som
en infrastruktur som hšjer stadens attraktivitet.
€gardokumentet frŒn 1994 har en central roll i fšrŠndringsprocessen och utgjorde en
fšrutsŠttning fšr att frŒgan om Šgarstyrning kunde drivas med kraft. €gardokumentet
har tjŠnat som stšd fšr de tvŒ ledande politikerna Gšran Johansson och Johnny
Magnusson, nŠr de konsekvent argumenterat fšr att Framtiden skall styras utifrŒn de
fastlagda mŒlen och utan att lockas in pŒ politiska avvŠgar.
Den kraftfullare Šgarstyrningen och kundorienteringen av Framtiden ligger vŠl i linje
med den de allmŠnnyttiga bostadsfšretagens intresseorganisation, SABO, vill driva.
Organisationens VD, Bengt Owe Birgersson framhŒller, att de konkurrensfšrdelar i
form av bl a billigare finansiering, som de kommunala bostadsbolagen tidigare haft,
numera har fšrsvunnit. Man kan t o m sŠga, att kommunalt bolag har en
konkurrensnackdel genom att inte fŒ operera utanfšr den egna kommunen. Birgersson
bedšmer ocksŒ att Framtiden i Gšteborg har lyckats mycket vŠl och att han gŠrna
framhŒller fšretaget som ett fšredšme.
Att Šgarna tagit kommandot šver Framtiden genom att tillse att koncernen styrs mot
klart angivna mŒl har inte passerat obemŠrkt. InvŠndningar har rests frŒn sŒvŠl politiskt
hŒll som frŒn fšretagens ledningar. Genom fšrŠndringar pŒ chefsnivŒ har de professionella vŠrderingarna i koncernen stŠrkts. I vissa frŒgor har det inte gŒtt att lšsa knepiga mŒlsŠttningsfrŒgor, tÊex om de olika bolagen skall specialisera sig pŒ vissa kundkategorier, eller om de skall konkurrera med varandra med alla slags bostŠder och
miljšer. Inte heller har det gŒtt att fŒ politisk uppslutning kring att dotterbolagens
styrelser skall tillsŠttas av Framtiden och inte av kommunfullmŠktige. Framtidens
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styrning av dotterbolagen fŒr dŠrfšr tills vidare utšvas bŒde mer informellt och med stšd
frŒn stadens politiska ledning och med hjŠlp av andra styrinstrument. Ett viktigt sŒdant
Šr de affŠrsplaner, som dotterbolagscheferna och koncernledningen skall bli šverens
om.
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9. De kommunala bostadsbolagens framtid
De fšrŠndringar i Gšteborgs kommunala bostadsfšrvaltning vi beskrivit, kan ses mot
bakgrund av de demografiska, ekonomiska och politiska fšrŠndringar som intrŠffat
bŒde i Sverige och pŒ det globala planet. Intresseorganisationen SABO konstaterar:
Om uppgiften fšr SABO-fšretagen tidigare fšrenklat var att producera och
fšrvalta goda bostŠder till rimliga kostnader sŒ Šr uppgifterna numera mycket
mera utvecklade och differentierade. Idag spŠnner Šgarens krav šver en bred
skala, frŒn att fšretaget i huvudsak ska fšrse Šgaren, kommunen, med avkastning...
Det Šr denna diskussion som mŒste nyanseras i varje SABO-fšretag med hŠnsyn
till en bedšmd utveckling av regionen och till fšretagets nuvarande ekonomiska
situation. (SABO, 1997).
FšrŠndringarna i Framtidens omgivning, som vi beršrt i denna rapport, Šr givetvis inte
slut 1999 utan kommer att fortsŠtta under det nya millenniet. Kan nŒgot sŠgas om
karaktŠren av de problem, som de kommunala bolagen i allmŠnhet och Framtiden i
synnerhet kommer att stŠllas infšr? Utmaningen kan konkretiseras som det privata
alternativet.
I vŒr avslutande spekulativa analys, som redovisas nedan, antar vi att den avreglering
av tjŠnstesektorn, som redan gŒtt lŒngt pŒ kommunikationsomrŒdet, kommer att
fortsŠtta. De allmŠnnyttiga bostadsfšretagen kommer inte i lŠngden att skyddas av
statliga regleringar, om det privata alternativet visar sig kunna Œstadkomma hšgre
kundnytta. DŠrfšr mŒste de allmŠnnyttiga fšretagen utveckla sin fšrmŒga att
Œstadkomma kundnytta minst lika ekonomiskt effektivt som befintligt och potentiella
konkurrenter. I analysen tar vi upp fšljande utmaningar, som vi tror Framtiden mŒste
ha beredskap fšr att mšta i framtiden:
1. Kompetens hos ledning, administration och personal
2. Kundanpassning
3. Fšrvaltnings- och underhŒllskostnader
4. Kapitalkostnader och finansiering
5. Kommunens kompetens som Šgare
6. HyressŠttning
9.1.

Kompetens hos ledning, administration och personal

I den globaliserade ekonomin sker en fšrskjutning i betydelsen av olika konkurrensparametrar. Kunskap, produkt- och tjŠnsteutveckling blir allt viktigare medan fysiskt
kapital fŒr en mer underordnad betydelse. Vi har sett att tjŠnstefšretag, tÊex IKEA och
H&M, som varit duktiga pŒ att kombinera kompetens och tjŠnsteutbud, nŒr betydande
internationella framgŒngar. Bostadsfšrvaltare kan nog ocksŒ hŠmta erfarenheter frŒn
Scandic Hotels och andra kedjor, som utvecklat en sŒdan kompetens att de dominerar
den internationella hotellmarknaden. PŒ bostadssidan kan det mycket vŠl tŠnkas att
motsvarande internationella fšretag kommer att upptrŠda, som bygger pŒ kraftfulla
affŠrsidŽer, t ex om hur bostadsbehovet hos hushŒll i olika skeden av livscykeln skall
tillfredsstŠllas.
Fšr att mšta den konkurrens, som kan komma frŒn internationella fšretag
specialiserade pŒ boendetjŠnster, kan Framtiden fortsŠttningsvis behšva fortsŠtta den
pŒbšrjade utvecklingen av kompetensen hos kvartersvŠrdar. €ven specialistkom- 43 -
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petensen behšver utvecklas, bl a dŠrfšr att fšretaget skall kunna differentiera
tjŠnsterna till kunder med olika behov. BostadstjŠnsten kan behšva individualiseras
och fšrpackas tillsammans med andra tjŠnster, t ex finansiering. DŠrutšver behšvs
kunskaper om informations- och kommunikationsteknologi bŒde fšr de egna
administrativa systemen och fšr att komplettera bostadstjŠnsten. Det finns dock
begrŠnsningar i kommunŠgda bolags mšjligheter att bygga upp nšdvŠndig kompetens,
bl a pŒ grund av normer fšr lšnesŠttning, framfšrallt pŒ chefsnivŒ.
9.2.

Kundanpassning

FramgŒngarna fšr tjŠnstefšretag som IKEA och H&M kan frŠmst hŠnfšras till deras
kundanpassning. Kamprad hittade ett sŠtt att tillhandhŒlla mšbler, som tilltalade den
unga generationen till priser, som lŒg lŒngt under den kartelliserade traditionella
mšbelhandeln. Erling Persson kom pŒ att mer frekventa inkšp gav mšjligheter att
snabbt fšlja med i kundsmakens fšrŠndringar.
Det Šr inte otŠnkbart att bostadsfšrvaltande fšretag kan uppstŒ, som i likhet med de
citerade tjŠnstefšretagen erbjuder nya mšjligheter fšr bostadskonsumenterna.
Framtiden har redan med framgŒng inlett en utveckling mot stšrre kundorientering.
Kundorienteringen har hittills dock frŠmst gŠllt de dagliga kontakterna mellan
kvartersvŠrdar och hyresgŠster men inte utveckling av nya slags boendetjŠnster.
NŠr ekonomer sškt fšrklaringar till skillnader i konkurrensfšrmŒga mellan olika
fšretag har det visat sig att organisationsformen divisionalisering haft stor betydelse.
Genom att lŒta var och en av olika sjŠlvstŠndiga enheter specialisera sig pŒ en viss
kundgrupp Œstadkoms en lŠrande organisation med šverlŠgsen fšrmŒga att mšta just
denna kundgrupps behov. Tanken, att pŒ detta sŠtt specialisera Framtidens stora
dotterbolag, visade sig emellertid svŒr att fšrverkliga. Under senare Œr har dock vissa
problematiska bostadsomrŒden som GŒrdsten kunnat gšras sjŠlvstŠndiga med hittills
lovande resultat. Att pŒ detta sŠtt fortsŠtta med att pršva annorlunda lšsningar och
alternativa utformningar av levererade tjŠnster Šr ett sŠtt att fšrsŠkra sig mot att bli
utkonkurrerad av ett bostadsmarknadens IKEA.
9.3.

Fšrvaltnings- och underhŒllskostnader

Den decentralisering, som genomfšrts inom Framtiden-koncernen, gšr att beslut om
underhŒll kan fattas pŒ bŠttre underlag Šn i en mer centraliserad organisation, dŠr
underhŒll mŒste utfšras enligt plan. Den nŠrmare kontakten mellan kvartersvŠrdar och
boende och dŠrmed sammanhŠngande bŠttre trivsel hos boende, bšr kunna medverka
till att underhŒllskostnaderna hŒlls lŒga utan att underhŒllet dŠrfšr behšver eftersŠttas.
Flšdesorientering och decentralisering bšr kunna medfšra lŠgre kostnader fšr chefer
och administration. Den organisationsutveckling som bedrivits kan, i kombination
med den starka lokala anknytningen, tÊoÊm ge Framtiden fšrdelar i fšrhŒllande till
tŠnkbara konkurrenter. Mot detta skall stŠllas att de allmŠnnyttiga bostadsfšretagen
kan ha svŒrare Šn en del konkurrentfšretag att vŠlja bort kundgrupper, som sliter hŒrt
pŒ bostŠder och fastigheter.
Framtiden kan troligen pŒverka att konkurrensfšrdelarna kommer att vŠga tyngre Šn
konkurrensnackdelarna genom att vidmakthŒlla och vidareutveckla sin decentraliseringsfilosofi och kundorientering. Huruvida kostnadsfšrdelar kan vinnas genom att
hyresgŠsterna sjŠlva svarar fšr t ex stŠdning och lšpande underhŒll, kan bedšmas som
osŠkert om man gŒr efter kvartervŠrdarnas erfarenheter, som redovisats i denna
rapport. Detta slag av hyresgŠstmedverkan utgšr dock en potentiell kŠlla till
kostnadsbesparingar fšr Framtiden och kan dessutom skapa ett socialt mervŠrde.
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Kapitalkostnader och finansiering

Kapitalkostnaderna utgšr en betydande andel av hyreskostnaderna. De allmŠnnyttiga
bostadsfšretagens fšrdelar pŒ grund av rŠntesubventioner har fšrsvunnit och de mŒste
nu konkurrera med andra lŒntagare pŒ kapitalmarknaderna. Genom att de kommunala
bolagen ofta har mycket litet eget kapital bedšms lŒnen till dem som riskfyllda. Kommunallagens bestŠmmelser om att hyrorna skall sŠttas efter en sjŠlvkostnadsprincip,
kan fšrsvŒra en behšvlig škning av det egna kapitalet. RŠntan kan dŠrfšr trots
kommunal borgen ŠndŒ bli hšgre Šn fšr vŠlkonsoliderade privata fšretag.
Fastighetsfšretag med mycket lŠgre kapitalkostnader Šn de kommunala bostadsfšretagen skulle kunna gšra en utfšrsŠljning av bostadsbestŒndet lockande fšr kommuner.
SŒdana lŠgre kapitalkostnader skulle mšjligen kunna uppnŒs av fšretag som har stor
finansiell styrka och som kan emittera innovativa instrument pŒ kapitalmarknaderna.
Framtidens bolag har, liksom mŒnga andra kommunala bostadsfšretag, tidigare gjort
mindre lyckade investeringar i vidlyftiga bostadsprojekt och investeringar i
anlŠggningar utan direkt anknytning till bostadsproduktionen och som givetvis kan ha
pŒverkat kreditvŠrdigheten. Standard & Poors AAA-rating av Framtidens obligationslŒn visar dock att koncernens stŠllning som lŒntagare numera blivit mycket stark.
Stora delar av dess bestŒnd i storstaden Gšteborg har ett hšgt marknadsvŠrde bŒde vid
fšrsŠljning till andra fšrvaltare och till bostadsrŠttsfšreningar. DŠrfšr synes det
knappast troligt att utmanare kan komma att upptrŠda, som pŒ grund av lŠgre
kapitalkostnader skulle kunna motivera ett švertagande av bostadsbestŒndet. Det
sagda gŠller under fšrutsŠttningen att Framtiden fortsŠtter att drivas professionellt och
i enlighet med Šgardokumentets riktlinjer. Engagemang i fšrlustbringande projekt,
hopblandning mellan bostadsfšrvaltningen och kommunens švriga affŠrer och brister
i ledningssystemet, exempelvis pŒ grund av politisering, kan medfšra hšgre lŒnekostnader fšr kommunala bostadsbolag.
9.5.

Kommunens kompetens som Šgare

MŒnga kommuner har svŒrt att fŒ kostnader och intŠkter att gŒ ihop. UtfšrsŠljning av
bostadsbestŒndet kan dŒ vara en lockande mšjlighet. Gšteborg har dock en
fšrhŒllandevis god ekonomi, varfšr behovet av fšrsŠljning av fastighetsbestŒndet inte
Šr šverhŠngande. €garens vilja att behŒlla tillgŒngar, som har ett stort marknadsvŠrde,
Šr naturligtvis beroende av den avkastning som investerat kapital ger. Om Framtiden i
fortsŠttningen kan drivas, sŒ att kommunen utan att bryta mot kommunallagen, kan
ersŠttas med en rimlig rŠnta fšr sin kapitalandel i bolaget, škar anledningen och
mšjligheten fšr kommunen att behŒlla bolaget. Dock finns andra skŠl Šn ekonomiska
till att kommunens Šgarroll kan komma att ifrŒgasŠttas.
Det har konstaterats att motiv, som gŠllde vid allmŠnnyttans tillkomst, inte lŠngre Šr
aktuella. Det skŠl som idag frŠmst anges fšr kommunŠgda bostŠder Šr att de utgšr ett
instrument fšr att bygga upp en konkurrenskraftig kommunal infrastruktur. FrŒga Šr
om det inte finns andra instrument Šn Šgandet fšr att nŒ detta mŒl. Kommunen har ju
till exempel planmonopol.
Mot kommunŠgda bostŠder talar ocksŒ att de utgšr riskabla Œtaganden som ger lŒg
avkastning. Kommunens resurser borde satsas pŒ angelŠgnare ŠndamŒl, anser
somliga.
Det kan ocksŒ ifrŒgasŠttas ifall de kommunala bostadsfšretagen Šr lagom stora. Tillsammans Šger de femtiosex procent av landets hyreslŠgenheter. Skulle inte deras -

- 45 -

Gšteborgsmodellen

9. De kommunala bostadsbolagens framtid
Ingemar Erixon, Bengt Stymne & Bo Persson, 1999

och Framtidens - funktion som riktkarl vid hyressŠttningen kunna klaras med ett
hŠlften sŒ stort innehav som idag?
Vidare kan man invŠnda mot allmŠnnyttiga bostadsbolag att principal/agentproblemet
Šr speciellt komplicerat i kommunala fšretag. JŠmfšrt med privatŠgda har de
kommunŠgda fšretagen ytterligare tvŒ representativa nivŒer nŠmligen
kommunfullmŠktige och kommunstyrelsen. ÓKommandokedjanÓ Šr: medborgare Ð
kommunfullmŠktige Ð kommunstyrelse Ð bolagsstyrelse Ð verkstŠllande ledning. Ur
ett corporate governance-perspektiv, kan, som exemplet Telia/Telenor illustrerar, ofta
motstridiga tillkommande politiska inflytanden Œstadkomma stor skada i affŠrsmŠssiga sammanhang.
En viktig fšrutsŠttning fšr den framgŒng som AB Framtiden haft Šr den konsensus om
verksamhetens inriktning som nŒtts i kommunledningen. Skulle denna politikernas
samsyn upphšra, kommer corporate governance-problemen att Œterigen bli akuta. I
privata bolag kan man kšpa ut oeniga Šgare, men det receptet Šr inte gŒngbart i
politiska fšrsamlingar.
9.6.

HyressŠttning

Tidigare utomordentligt fšrdelaktiga bostadsfinansieringsmšjligheter och
subventioner har givit svensken en teknisk och ytmŠssig bostadsstandard som fŒ
lŠnder i omvŠrlden matchar:
-

Den bostadsbrist och allmŠnt otillfredsstŠllande bostadsstandard som pŒ
1940-talet sŒg allmŠnnyttan fšdas och utvecklas Šr i dag historia. Den
svenska bostadsstandarden tŒl É mycket vŠl en internationell jŠmfšrelse.Ó,
(SABO,1997).

NŠr nu finansieringen mŒste ordnas pŒ en lŒnemarknad styrd av globalt bestŠmda
rŠntor och bostŠderna kommit att betraktas som nŠrande istŠllet fšr tŠrande fšr
statskassan, kan man vŠnta sig att svenskens ansprŒk, frŠmst pŒ yta, kommer att
krympa. BostadsefterfrŒgans inriktning behšver komma att pŒverkas av hushŒllens
prioriteringar Ð t ex fšredrar man att ha en mindre och dyr lŠgenhet i innerstaden
framfšr att ha en stšrre och billigare i en fšrort med nŠrhet till naturen?
Kostnaderna fšr bostadsproduktion har nŒtt sŒdana nivŒer, att ett hushŒll med normala
inkomster inte kan betala de verkliga kostnaderna fšr en nyproducerad lŠgenhet av
den storlek och standard, som vi vant oss vid. Inte ens 1999 Œrs hšgsta
kvadratmeterkostnad pŒ 1.300 kr i Framtidens bostŠder rŠcker fšr att klara
nyproduktion. Eftersom subventioneringen av nybyggande minskat och kan fšrvŠntas
minska ytterligare, betyder det att nybyggnationen i Sverige som helhet kommer att fŒ
en mycket begrŠnsad omfattning. Utebliven nybyggnation betyder bostadsbrist i
expanderande omrŒden som fšrstŠrks genom att hyresnivŒn Šr sŒdan, att etablerade
hyresgŠster ofta inte vinner nŒgot pŒ att flytta till en mindre eller annorlunda belŠgen
bostad.
HyressŠttningen i Sverige regleras av bruksvŠrdesprincipen som innebŠr att de
kommunalt Šgda hyresfšretagen har en hyresledande roll. Fri hyressŠttning tillŒts ej.
Avtal mellan hyresvŠrd och en hyresgŠst om hšgre hyra Šn de kommunala bolagens Šr
ogiltiga vid domstolspršvning.
BruksvŠrdesprincipen har hittills mest inneburit att de historiska byggkostnaderna
blivit normerande fšr hyrorna. HyressŠttningen i Sverige Šr dŠrfšr snedvriden.
Hyrorna har blivit hšgst i nybyggda omrŒden, som ofta bedšms som mindre
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attraktiva. De attraktivaste omrŒdena har Šldre bostadsbestŒnd med Œtfšljande lŠgre
hyror. €ldre vŠlbestŠllda hushŒll med lŠgenheter i goda lŠgen har dŠrfšr ofta de lŠgsta
bostadskostnaderna. Yngre hushŒll och nyinflyttade fŒr ofta nšja sig med dyrare
lŠgenheter i ytteromrŒden.
En kommunal bostadsfšrvaltare som Framtiden kan behšva mšta det legitimitetsproblem, som fšljer i spŒren av stigande boendekostnader och av bostadsmarknadens
ofullkomligheter.
Det finns enligt SABO inte lŠngre legala hinder for lŠgesdifferentierad hyressŠttning
frŒn allmŠnnyttans sida. Genom en hšjning av hyrorna i attraktiva lŠgen skulle ocksŒ
den grŒsvarta marknad, som dagens regleringar Œstadkommer, begrŠnsas. En annan
trolig positiv effekt av det škade lŠgenhetsutbud, som en differentierad hyressŠttning
skulle medfšra, vore att priserna pŒ bostadsrŠtter skulle sjunka och bli mer jŠmfšrbara
med kostnaden fšr hyreslŠgenheter.
Genom att differentiera hyrorna efter omrŒdenas attraktivitetsgrad, skulle hyressŠnkningar i de minst attraktiva omrŒdena bli mšjliga utan att principen om balans
mellan tillgŒng och efterfrŒgan sŠtts ur spel. DŠrigenom skulle bostadskonsumenterna
kunna gšra ett reellt val av hur mycket av sin inkomst de vill spendera pŒ bostaden
och hur mycket pŒ annat. En stšrre blandning av bostadskonsumenter med olika
bakgrund skulle dŠrvid uppstŒ i varje givet omrŒde och fšrslumningstendenser skulle
motverkas. SŒ lŠnge bostadsbolagen inte behšver Šgna sig Œt fšrlustbringande
nyproduktion, skulle en differentierad hyressŠttning leda till škade intŠkter. De škade
intŠkterna skulle kunna anvŠndas fšr utvecklingsarbete fšr att fšrbŠttra attraktiviteten
i de mindre lockande omrŒdena. Detta skulle kunna innebŠra estetiska fšrbŠttringar,
bŠttre kommunikationer, bŠttre service, mšjligheter att betala delar av hyran genom
eget arbete etc.
Gšteborg har de senaste tio Œren arbetat fšr en differentierad hyressŠttning utifrŒn
bruksvŠrdesprincipens lŠges-kriterium. Detta har resulterat i att hyreskostnaderna nu
uppvisar en variation i Framtidens dotterbolag mellan 625 och 1.300 kr/kvm. Trots
denna hŠvdar somliga att lŠgesfaktorn rimligen borde inbegripa Šven nŠrhet/tillgŒng
till kommersiell/offentlig service, kommunikationer, nŠrhet till skolor, natur etc. Det
har emellertid varit svŒrt att fŒ gehšr fšr en hyresdifferentiering som skulle leda till en
hšjning av den genomsnittliga hyresnivŒn. Exempelvis har šverenskommelse trŠffats
om ofšrŠndrade hyror fšr Œr 2000.
9.7.

Slutord

€ven om marknadsprissŠttning pŒ bostŠder skulle infšras i Sverige och privilegiet
(eller, om man sŒ vill, tvŒnget) fšr allmŠnnyttan att bestŠmma hyresnivŒn pŒ sin ort
upphšrde, skulle Framtiden inte ha spelat ut sin roll. Koncernen skulle kunna fortsŠtta
att vara ett instrument fšr kommunen att tillhandahŒlla en nšdvŠndig infrastruktur i en
dynamisk gšteborgsregion. Men kommunen har ocksŒ i detta lŠge valet att sŠlja ut
hela eller delar av Framtiden, som dŒ sjŠlvt eller som del i andra fastighetsbolag
skulle kunna vara med och konkurrera pŒ bostadsmarknaden bŒde i Gšteborg och
annorstŠdes.
De ŒtgŠrder vi beskrivit i denna rapport, har stŠrkt Framtidens vŠrde och mšjligheter
att arbeta Šven pŒ en avreglerad bostadsmarknad. Beskrivningen kan fšrhoppningsvis
ge uppslag Šven till andra kommuner om hur de som Šgare skall kunna styra sina
bostadsbolag. Att arbeta enligt Šgardokumentets principer om Šgarstyrning kan ška de
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kommunŠgda bolagens mšjligheter att vara till nytta i framtiden fšr kommunens
innevŒnare och fšr dess ekonomiska utveckling.
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Bilaga 1: €gardokumentet∗
M•L OCH MOTIV F…R €GAREN
TillgŒngen till attraktiva bostŠder blir ett allt viktigare instrument fšr Gšteborgs
framtida utveckling. MŠnniskor sšker sig till platser dŠr det finns bra miljš, bra
bostŠder och utvecklad infrastruktur i švrigt. PŒ sŒdana platser genereras de nya
fšretagen och de nya arbetsplatserna.
Genom att Šga bostadsfšretag kan kommunen medvetet och aktivt agera pŒ fastighetsoch bostadsmarknaden i syfte att stŠrka Gšteborgs utveckling. Denna mšjlighet Šr det
grundlŠggande motivet fšr kommunen att Šga bostadsfšretag.
Bostadsfšretagen skall genom att fšrvŠrva mark och fastigheter, fšrŠdla nya och
befintliga bostadsomrŒden och genom en kostnadseffektiv fastighetsfšrvaltning
erbjuda attraktiva och prisvŠrda bostŠder. Fšr att uppnŒ škad valfrihet fšr de boende,
skall Šven fšrsŠljning fšr ombildning till bostadsrŠtt genomfšras.
Det grundlŠggande mŒlet med Šgandet Šr sŒledes att nŒ en starkare utveckling av
Gšteborg. Detta mŒl sammanfaller i stort med de boendes intressen. Ett positivt
bidrag till Gšteborgs utveckling frŒn fastighets- och bostadsmarknaden fšrutsŠtter att
de boende finner de bostŠder och boendeformer som erbjuds attraktiva och prisvŠrda.
Attraktionskraften bšr kunna ška om de boende ges ett lŒngtgŒende inflytande šver
sin bostad och dess nŠrmaste omgivning. Av detta fšljer att ett viktigt motiv och mŒl
fšr kommunens Šgande Šr att ge de boende ett lŒngtgŒende inflytande šver sin bostad
och dess nŠrmaste omgivning.
Genom ett lŒngtgŒende inflytande kan de boende i stor utstrŠckning ta ansvar fšr sitt
boende. De kan pŒverka sina boendekostnader och švriga boendefšrhŒllanden och
dŠrigenom utveckla sin egen vŠlfŠrd. Det Šr ett viktigt motiv och mŒl fšr Gšteborgs
kommun att genom Šgandet av bostadsfšretag Œstadkomma detta. Sammanfattningsvis
framstŒr fšljande motiv och mŒl fšr kommunens Šgande av bostadsfšretag som
viktigast
1. Genom bostadsfšretagens verksamhet skall Gšteborgs utveckling stŠrkas
2. De boende skall genom bostadsfšretagen ges ett lŒngtgŒende inflytande šver sin
bostad och šver dess nŠrmaste omgivning
3. Genom ett fšrdjupat engagemang i, och ansvarstagande fšr, sitt boende skall de
boende utveckla sin egen vŠlfŠrd
Utšver dessa de tre viktigaste motiven och mŒlen finns ytterligare skŠl fšr
kommunens Šgande. Vid en framtida Šndrad efterfrŒge- och utbudssituation med
bostadsbrist, kan de kommunala bostadsfšretagen genom en medveten strategi
pŒverka utvecklingen av byggandet i Gšteborg i olika efterfrŒge- och
utbudssituationer. Kommunen kan ocksŒ genom sina bostadsfšretag genomfšra markoch fastighetsstrategier.
Vad gŠller socialt ansvarstagande bšr detta fšrdelas jŠmnt pŒ alla aktšrer pŒ
fastighets- och bostadsmarknaden. De kommunala bostadsfšretagen skall sŒledes ta
sin del av det sociala ansvaret, men dŠrutšver inte belastas mer Šn švriga
bostadsfšretag.
∗

Denna version Šr hŠmtad frŒn en bilaga till styrelsesammantrŠde i Framtiden AB 1996. En viss omredigering
har skett i samband med inscanning av originaldokumentet.
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Den ekonomiska utvecklingen i samhŠllet har blivit sŒdan att vikten av en stabil
koncernekonomi inte nog kan betonas. Om koncernens ekonomi brister, saknas
šverhuvudtaget fšrutsŠttningar att tillgodose motiven och uppnŒ mŒlen med
kommunens Šgande av verksamheten.
Mot denna bakgrund skall det lŠggas sŠrskild vikt vid att koncernen som helhet
lŒngsiktigt konsolideras och erhŒller sŒdan ekonomisk styrka, att koncernbolagen kan
motstŒ konjunkturnedgŒngar och andra ekonomiska pŒfrestningar.
KONCERNGEMENSAM AFF€RSIDƒ
Bostadsfšretagen skall erbjuda bostŠder Œt alla typer av bostadskonsumenter. Ett brett
utbud av bostŠder med stor valfrihet betrŠffande upplŒtelseform, storlek, standard och
lŠge skall efterstrŠvas. Olika vŠgar att ge de boende inflytande šver sin bostad och
dess nŠrmaste omgivning samt att utveckla sin egen vŠlfŠrd skall sškas.
LEDNINGSPOLICY
Samspelet mellan AB Framtiden och dotterbolagen
Ledningspolicyn i Framtiden-koncernen bygger pŒ ett i hšg grad decentraliserat
beslutsfattande. Dotterbolagen skall ledas av sjŠlvstŠndiga styrelser som handlar
under eget ansvar.
Det Šr av stor betydelse att fšretagsintresset fokuseras i dotterbolagens styrelser.
…vergripande bostadspolitiska frŒgor, remisser, yttranden och ŠgarfrŒgor fšrutsŠtts bli
fšremŒl fšr beslut i AB Framtidens styrelse utifrŒn fšretagsmŠssiga utgŒngspunkter.
Det Šr vŠsentligt att dotterbolagen utvecklar sin sŠrart och Šven fortsŠttningsvis
konkurrerar om i huvudsak samma kundgrupper. Den mŒngfald i utbudet som
dŠrigenom utvecklas Šr till fšrdel fšr sŒvŠl de enskilda dotterbolagen som fšr
koncernen i sin helhet.
Samtidigt som mŒngfalden accentueras, bšr koncerngemensamma utvecklingsprojekt
markeras som utgŒngspunkt fšr fortsatt utveckling av dotterbolagen.
Utvecklingsprojekt kan initieras av moderbolag eller dotterbolag.
I vissa avseenden mŒste dotterbolagens utveckling fortlšpande samordnas sŒ att den
anpassas till švergripande strategiska prioriteringar och sŒ att skadliga
intressekonflikter undviks.
De grundlŠggande fšrutsŠttningarna fšr samordningen etableras pŒ fyra sŠtt:
1. AB Framtidens VD bildar, tillsammans med dotterbolagens VD, ett VD-R•D som
kontinuerligt fšljer koncerngemensamma frŒgor.
2. Dotterbolagets styrelse och fšretagsledning presenterar och diskuterar med AB
Framtiden, vid Œrliga genomgŒngar, dotterbolagets affŠrsidŽ och sin strategi fšr att
nŒ uppstŠllda mŒl. Denna aktivitet fšrutsŠtts alltid ske inom ramen fšr beslut i AB
Framtidens styrelse och under fšrutsŠttningar som Šr kŠnda och accepterade av
dotterbolagets styrelse.
3. Fšr att underlŠtta snabb kommunikation och god samordning inom koncernen,
bereds AB Framtidens VD tillfŠlle att nŠrvara och yttra sig vid dotterbolagens
styrelsesammantrŠden. Rollen fšr koncernens VD Šr dŠrvid att medverka vid
beredning och information, inte att delta i styrelsens beslutsfattande.
4. Moderbolaget fšrbehŒller sig rŠtten att pršva vissa frŒgor enligt nedanstŒende
ordning, hŠr kallade ŠgarfrŒgor, innan beslut fattas. Dotterbolagets styrelse och
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VD Šr ansvariga fšr att sŒdana ŠgarfrŒgor som anges nedan understŠlls
moderbolaget fšr pršvning. SŒdan pršvning fritager inte dotterbolags styrelse eller
VD frŒn ansvar i Šrende dŠr de beslutar.
€GARFR•GOR
Innan beslut fattas i
vidstŒende frŒgor i
dotterbolaget skall samrŒd
Šga rum med AB Framtiden

− bolagets affŠrsidŽ och strategi avstŠms Œrligen i
anslutning till budgetarbetet
− samordning inom koncernen dŠr vŠsentliga
verksamhetsmŠssiga eller ekonomiska fšrdelar
uppnŒs
− organisationsfšrŠndring av vŠsentlig betydelse
− tillsŠttande av VD i dotterbolag. Det fšrutsŠtts att
Fšrvaltnings AB Framtiden ombesšrjer samrŒd med
Kommunstyrelsens presidiedelegation
− betydande personalfšrŠndring
− avtal eller andra frŒgor av vŠsentlig betydelse fšr
verksamheten eller av principiell betydelse fšr
Framtiden-koncernen (frŒga huruvida FullmŠktige skall beredas
tillfŠlle att yttra sig skall ocksŒ bli fšremŒl fšr samrŒd)

Innan beslut fattas i
vidstŒende frŒgor i
dotterbolaget skall
godkŠnnande inhŠmtas frŒn
AB Framtidens styrelse

− investering och desinvestering som, med hŠnsyn till
verksamhetens art och omfattning, Šr betydande eller
som inte berŠknas uppfylla av AB Framtiden angivna
ekonomiska krav enligt separat investeringspolicy

Beslut fattas i vidstŒende
frŒgor av AB Framtidens
styrelse eller pŒ
bolagsstŠmma

− innehŒllet i bolagsordning

Beslut fattas i vidstŒende
frŒgor av
KommunfullmŠktige

− val av styrelseledamšter och suppleanter

− redovisningsregler och rapportsystem
− ekonomiska mŒl och koncernfinanspolicy
− dispositioner av vinst eller fšrlust
− val av revisorer samt suppleanter
− faststŠllande av bolagsordning

Om fšrutsŠttningarna fšr tidigare pršvning av ŠgarfrŒga hos moderbolaget fšrŠndras i
vŠsentlig utstrŠckning, skall ev Šndring av det tidigare stŠllningstagandet tas upp som
ŠgarfrŒga.
Underlag
Dotterbolag skall tillhandahŒlla erforderligt skriftligt underlag fšr moderbolagets
pršvning av ŠgarfrŒgan. Det Œvilar VD i moderbolaget att utveckla normer och
anvisningar fšr underlag betrŠffande vanligen fšrekommande ŠgarfrŒgor.
Meddelande om moderbolagets stŠllningstagande
Moderbolagets stŠllningstagande i ŠgarfrŒga meddelas skriftligt till VD i beršrt
dotterbolag och dokumenteras hos AB Framtiden.
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PERSONALPOLICY
VŒra medarbetares motivation, kompetens och servicekŠnsla Šr avgšrande fšr
verksamhetens resultat, kvalitet och konkurrensfšrmŒga och dŠrmed fšr trygga
anstŠllningar.
V•RA GRUNDL€GGANDE V€RDERINGAR
_ vŒra medarbetare gšr ett bra jobb i en stimulerande och kreativ miljš med tydliga
mŒl, realistiska krav och spŠnnande utmaningar
_ fšr att vŒra medarbetare skall kŠnna arbetsglŠdje och vŠxa i arbetet, krŠvs
arbetsuppgifter som engagerar, en bra arbetsorganisation och en god arbetsmiljš
_ vŒra medarbetares motivation škar nŠr de har befogenheter, ansvar, inflytande och
uppmŠrksamhet samt tydligt kŠnner att ledningen fšrvŠntar sig resultat och
belšnar efter utfšrt arbete
_ i en service- och kunskapsorganisation som vŒr, krŠvs systematisk
kompetensutveckling
_ bŒde samverkan och konkurrens behšvs fšr att frigšra vŒra medarbetares
skaparkraft och effektivitet
_ ledare som vill nŒ resultat, arbetar genom andra och har en stark tilltro till sina
medarbetares kompetens och utvecklingsfšrmŒga samt Šr beroende av deras
medansvar och delaktighet
_ bra ledare och vŠl fungerande ledningsteam Šr avgšrande fšrutsŠttningar fšr ett
aktivt personalarbete och framgŒngsrikt ledarskap
_ fšr att en idŽ skall fŒ genomslagskraft mŒste den omfattas av ledningen och ha
dess fulla stšd samt vara vŠl fšrankrad i organisationen
LEDARSKAP
VŒr verksamhet krŠver ledare med fšrmŒga att sŠtta mŒl, delegera och fšlja upp
resultat och som aktivt kan ta till vara och utveckla sina medarbetares motivation,
engagemang och kompetens och fŒ dem att arbeta mŒl- och resultatinriktat.
VŒra ledare visar uppmŠrksamhet genom att stŠlla krav och vet att information,
kommunikation och samarbete Šr nyckelord i ett framgŒngsrikt ledarskap.
VŒra ledare utšvar sitt ledarskap med iakttagande av de grundvŠrderingar, mŒl och
principer som finns i personalpolicyn.
KOMPETENSUTVECKLING
Vi skapar goda fšrutsŠttningar fšr vŒra medarbetare att utveckla sin kompetens och
vŠxa i arbetet och avsŠtter de resurser till systematisk kompetensutveckling som
behšvs fšr att vi skall kunna bedriva en effektiv verksamhet.
ARBETSORGANISATION
VŒr arbetsorganisation stimulerar till ett bra samspel mellan mŠnniskor, teknik och
andra arbetsfšrutsŠttningar och ger ett bra arbetsresultat.
Arbetsorganisationen utformas pŒ ett sŒdant sŠtt att den utvecklar och tar tillvara vŒra
medarbetares individuella fšrutsŠttningar och kompetens och mšjliggšr fšr dem att
sjŠlvstŠndigt ta ansvar fšr planering, genomfšrande och uppfšljning av sitt arbete och
ge den personliga service som efterfrŒgas.
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Det goda arbetet innehŒller arbetsuppgifter som ger frihet under ansvar, stŠller krav,
skapar engagemang och ger mšjligheter till personlig och yrkesmŠssig utveckling i en
lŠrande organisation.
ARBETSMIIJ…
Vi har en psykisk och social arbetsmiljš som skapar arbetsglŠdje, trygghet och
stimulerar till positiv samverkan samt en god fysisk arbetsmiljš som Šr sund, sŠker
och attraktiv och som frŠmjar produktivitet och hšg nŠrvaro.
Alla ledare och medarbetare kŠnner ett gemensamt ansvar fšr arbetsmiljšn och dess
utveckling och arbetar aktivt i enlighet med den arbetsmiljšpolicy som gŠller fšr
koncernen.
MEDINFLYTANDE OCH SAMVERKAN
Vi tar aktivt tillvara vŒra medarbetares kreativitet och fšrslag till verksamhetsutveckling samt ger varje medarbetare mšjlighet att diskutera och pŒverkar fšrslag som
kan fŒ konsekvenser fšr hans/hennes arbetssituation och utvecklingsmšjligheter.
Vi har ett konstruktivt och fšrtroendefullt samarbete med de fackliga organisationerna
och ett aktivt samspel fšr att tillsammans Œstadkomma en Šnnu bŠttre verksamhet.
REKRYTERING OCH INTERN R…RLIGHET
Vi rekryterar kunniga och ambitišsa medarbetare med goda utvecklingsmšjligheter
som aktivt och sjŠlvstŠndigt kan bidra till verksamhetens utveckling och
effektivisering.
Vi stimulerar den interna ršrligheten och rekryteringen inom och mellan bolagen som
ett led i en systematisk verksamhets- och kompetensutveckling.
BEL…NING
VŒr belšningspolitik leder till en effektiv verksamhetsutveckling och škar vŒra
medarbetares motivation, effektivitet och intresse fšr arbetet och verksamhetens
resultat.
KULTUR
VŒr organisationskultur prŠglas av fšrnyelse, fšrŠndringsvilja och framtidstro och
stimulerar och uppmŠrksammar medarbetarnas handlingskraft, initiativfšrmŒga,
kreativitet och vilja att gšra en bra insats.
En framgŒngsrik verksamhet krŠver en šppen och konstruktiv dialog och en
grŠnsšverskridande samverkan.
I vŒr kultur Šr jŠmstŠlldhet en sjŠlvklar fšrutsŠttning fšr effektivitet och utveckling.
FINANSPOLICY
1. Inledning och organisation
Genom ett nyligen fattat beslut i kommunfullmŠktige har Gšteborgs stad antagit en ny
finanspolicy fšr Gšteborgs stad, dess internbank och dotterbolag. PŒ ett flertal
omrŒden Šr undantagen frŒn denna policy. Anledningen kan nŠrmast fšrklaras av
Framtiden-koncernens mycket stora kreditvolym och dŠrav mycket betydande
finansiella kostnader i relation till dess totala kostnader. Man har dŠrutšver en mycket
komplex rŠnteriskhantering och bl a dŠrfšr behov av en sŠrskild finansiell kompetens

- 53 -

Gšteborgsmodellen

€gardokumentet
Ingemar Erixon, Bengt Stymne & Bo Persson, 1999

inom Framtiden-koncernen. Detta fšrstŠrks av fastighetsbranschens samspel med den
finansiella marknaden pŒ sŒvŠl tillgŒngs- som skuldsidan.
I likhet med andra bolag dŠr Gšteborgs stad har ett Šgarintresse skall Fšrvaltnings AB
Framtiden med dotterbolag faststŠlla en egen finanspolicy. Denna finanspolicy skall
ligga inom de ramar som gŠller fšr Gšteborgs stad.
Fšrvaltnings AB Framtidens fšreliggande finanspolicy fšr Framtiden-koncernen skall
ses som ett ramverk inom vilket varje enskild bolag skall faststŠlla en egen policy.
Fšrvaltnings AB Framtidens finanspolicy Šr baserad pŒ en klart decentraliserad
organisation dŠr varje bolag har ett klart eget ansvar fšr sin operativa verksamhet och
finansiella portfšlj, d v s finansiella positioner, inom de ramar policyn anvisar.
Policy
Varje bolag inom Framtiden-koncernen Šr, inom de ramar som anges frŒn tid till
annan av Fšrvaltnings AB Framtiden, ansvarig fšr samtliga sina finansiella
transaktioner och positioner.
Inom ramen fšr denna koncernfinanspolicy skall varje enskilt bolag upprŠtta en egen
finanspolicy som reglerar intern organisation, risktagande, limiter och intern kontroll.
Varje bolag inom Framtiden-koncernen skall ha en tillrŠcklig finansiell kompetens fšr
att pŒ ett fullt affŠrsmŠssigt sŠtt hantera sin enhets finansiella fšrvaltning.
…vergripande diskussioner med kreditmarknadsparter sker genom Fšrvaltnings AB
Framtiden liksom ett systematiskt inhŠmtande av externa analyser av den
samhŠllsekonomiska utvecklingen fšr gemensamma bedšmningar inom koncernen.
Diskussioner kring befintlig portfšlj och enskilda krediter inom ramen fšr faststŠlld
budget, sker mellan det enskilda bolaget och respektive kreditgivare.
Beslut om upptagande av krediter fattas i varje enskilt bolag genom budgetbeslut,
investeringsbeslut eller sŠrskilt beslut av respektive bolags styrelse eller VD.
2. Kreditfšrsšrjning
Framtiden-koncernens tillgŒngar, i huvudsak bestŒende av bostadsfastigheter, skall
ses som en mycket lŒng investering. DŠrav fšljer krav pŒ en betydande lŒngsiktig syn
pŒ dessa tillgŒngars finansiering. Samtidigt skall hŠnsyn tas till kreditmarknadens
kommersiella syn pŒ fastighetsfinansiering. Detta innebŠr att Framtiden-koncernen
mŒste vara beredd att i sitt agerande pŒ ett fullt konkurrenskraftigt sŠtt vara en
attraktiv partner pŒ kreditmarknaden med dess syn pŒ lŒgriskalternativ, lŒngsiktig och
kompetent fšrvaltning, sŒvŠl ifrŒga om tillgŒngar som skulder.
SŠrskild uppmŠrksamhet skall Šgnas Œt hur refinansieringen sker och dŠrav fšljande
krav pŒ spridning av skulderna, sŒvŠl i tid som i en bred lŒngivarbas.
Policy
Krediter med lŒng lšptid skall efterstrŠvas.
Summan av amorteringar och slutligt fšrfall av enskilda krediter fŒr uppgŒ till hšgst
20% varje tolvmŒnadersperiod.
Vid upplŒning skall krediter mot egen sŠkerhet efterstrŠvas. Detta innebŠr att det finns
ett egenvŠrde i att, inom rimliga kostnadsramar, ersŠtta Gšteborgs stads befintliga
borgensengagemang mot annan upplŒning.
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Breddning av Framtiden-koncernens kreditgivare skall sškas genom tŠnkbara
institutionella lŒngivare sŒvŠl inom som utom Sverige.
Krediter som fšrutsŠtter borgen av Gšteborgs stad skall godkŠnnas av Fšrvaltnings
AB Framtidens styrelse.
Vid upplŒning i annan valuta Šn SEK skall valutarisken elimineras.
3. Likviditet och hantering av denna
En rŠtt dimensionerad kassa Šr en nšdvŠndighet beroende pŒ
- krav pŒ betalningsberedskap fšr lšpande transaktioner
- reserv fšr ofšrutsedda utbetalningar
- verksamhetens stora omfattning
- resultatutvecklingen och graden av sŠkerhet i prognoser
- lŠget pŒ kreditmarknaden samt nŠrliggande refinansieringsbehov
- erhŒllna ej utnyttjade kreditlšften
Med likviditet avses kassa och bankmedel, placeringar samt erhŒllna, avtalade
kreditlšften. Placeringar skall till sin natur vara kortfristiga och likvida. SŠrskild
instruktion om tillŒtna placeringar, motpartsrisker och limiter lŠmnas av Fšrvaltnings
AB Framtidens styrelse.
En effektiv hantering av betalningsstršmmarna till och frŒn koncernen, samt inom
koncernen, Šr av stšrsta vikt. Finansfunktionen har ett sŠrskilt ansvar fšr detta.
En koncernsamordning av likviditeten Šr nšdvŠndig fšr att eliminera enskilda bolags
underskott och fšr att minska det totala likviditetsbehovet. NŠr behov av sŒdan
samordning uppstŒr, regleras detta genom Fšrvaltnings AB Framtiden.
Policy
Storleken pŒ likviditetsreserver bestŠms Œrsvis i samband med fastlŠggandet av budget
fšr respektive bolag. FšrŠndringar i verksamheten, eller andra fšrutsŠttningar, kan
medfšra att nytt styrelsebeslut fattas.
Varje enskilt bolag disponerar šver sin likviditet och kan placera denna pŒ hšgst tolv
mŒnader och i švrigt inom ramen fšr av Fšrvaltnings AB Framtidens styrelse
faststŠllda sŠrskilda instruktioner. Endast undantagsvis fŒr placeringar ha en lŠngre
lšptid Šn tolv mŒnader varvid, i sŒdant fall, sŠrskilda skŠl skall fšreligga.
Fšrvaltnings AB Framtiden har rŠtt att disponera sŒvŠl enskilda bolags som
koncernens likviditet. Dock skall det lŒngivande bolagets rŠnteexponering om mšjligt
inte pŒverkas.
Ett lšpande, vŠl fungerande samarbete i švrigt med Gšteborgs stads finansenhet skall
efterstrŠvas.
4. Finansiella intŠkter och kostnader samt rŠnterisklimiter
I Framtiden-koncernens verksamhet finns tre poster som pŒverkar det finansiella
nettot, nŠmligen
- avkastning pŒ likvida medel
- rŠntebidragsbeslut
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- kostnader fšr kreditportfšljen
Vid strukturering och bedšmning av rŠnterisker skall samtliga ovanstŒende variabler
inkluderas och berŠkning skall ske pŒ den s k nettopositionen.
Det Šr en sjŠlvklarhet att lŠgsta finansiella nettokostnad skall efterstrŠvas. Det Šr dock
viktigt att denna strŠvan, efter en minimering av finanskostnaderna, ses šver tiden och
inte ger fšr kortsiktiga effekter.
Omfattningen av koncernens rŠnteexponering Šr av den arten att kontroll šver de
enskilda positionerna Šr nšdvŠndig. DŠrfšr Šr det viktigt att tillrŠckliga finansiella
exponeringssystem finns sŒvŠl i de enskilda bolagen som pŒ koncernnivŒ.
Fšr att undvika kraftiga kortsiktiga fluktuationer i Framtiden-koncernens
resultatrŠkning, skall bolagens och koncernens rŠntepositioner vara fšrdelade pŒ ett
balanserat sŠtt.
Policy
Exponering fšr fšrŠndringar i marknadsrŠntor skall mŠtas fšr koncernens och
bolagens nettoposition, d v s med hŠnsyn tagen till lŒnerŠntor, placeringar och
rŠntebidrag.
Nettoexponeringen i rŠntepositioner skall ha en genomsnittlig bindningstid pŒ lŠgst
tvŒ och hšgst Œtta Œr med en nŠrmare precisering som faststŠlls av Fšrvaltnings AB
Framtidens styrelse minst Œrsvis.
Likaledes minst Œrsvis skall Fšrvaltnings AB Framtidens styrelse faststŠlla hur stor
andel av rŠnteexponeringen som fŒr ligga inom varje nŠrmast liggande
tolvmŒnadersperiod.
En kompetent och affŠrsmŠssig syn och hantering av de finansiella positionerna Šr av
stšrsta vikt. Detta bšr prŠgla sŒvŠl organisation som uppmŠrksamhet i bolagen.
TillrŠckliga systemstšd skall finnas.
5. TillŒtna instrument
Fšreliggande avsnitt avser behandla pŒ vilka grunder krediter skall upptas samt pŒ
vilket sŠtt placeringar fŒr ske. DŠrutšver regleras vilka s k derivatinstrument som fŒr
anvŠndas.
Huvudprincipen skall vara att rŠtt lšptid och rŠntebildningsstruktur erhŒlles vid
upplŠggning av den underliggande kreditportfšljen. Om detta inte skapar den šnskade
strukturen eller, till fšljd av fšrŠndrade marknadsfšrutsŠttningar, en annan lšptid eller
rŠntebildningsstruktur Šr šnskvŠrd, kan en sŒdan omdisposition ske genom
utnyttjandet av derivatinstrument.
Vid transaktioner sŒvŠl inom som utanfšr balansrŠkningen Šr det av yttersta vikt att
val av tillvŠgagŒngssŠtt sker pŒ rŠtt sŠtt. Krav pŒ redovisning, vŠrdering, system och
kontroll mŒste vara full beaktade.
Hantering av optioner kan i finansiella sammanhang vara mycket lšnsam fšr att tŠcka
eller minska underliggande rŠnterisker men stŠller sŠrskilda krav pŒ kunskap och
system. SŠrredovisning av optionspositioner skall dŠrfšr ske.
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Policy
Placeringar fŒr, fšrutom mot Gšteborgs kommun, ske i instrument utfŠrdade av
svenska staten, svenska hypoteksinstitut samt banker. I avsnitt 6 nedan redovisas de
beloppsbegrŠnsningar som gŠller fšr enskilda placeringar och/eller kategorier.
Placeringar utanfšr ovannŠmnda grupper skall godkŠnnas av Fšrvaltnings AB
Framtiden styrelse. Placeringar fŒr inte ske i fordringar med efterstŠlld rŠtt.
Finansiering fŒr upptas av lŒngsiktiga kreditgivare samt genom leasing.
Transaktioner i derivatinstrument och instrument utanfšr balansrŠkningen fŒr enbart
ske om samtliga redovisnings-, vŠrderings-, system- och kontrollaspekter Šr fullt
beaktade.
RŠntestruktur fŒr fšrŠndras genom FRAs, rŠnteterminskontrakt och rŠnteswappar.
LŒn i utlŠndsk valuta skall valutasŠkras genom valutaterminskontrakt, valutaoptioner
eller genom en valutaswap.
Valutaoptioner fŒr enbart fšrvŠrvas och anvŠndas fšr tŠckande av en underliggande
valutarisk. Kostnaden fšr en valutaoption skall sŠrredovisas.
RŠnteoptioner fŒr fšrvŠrvas fšr att tŠcka en underliggande rŠnterisk. Kostnaden fšr
fšrvŠrvade rŠnteoptioner skall sŠrredovisas.
RŠnteoptioner fŒr utfŠrdas fšr att minska underliggande rŠnterisker och, i sŒdant fall.
efter medgivande av Fšrvaltnings AB Framtiden. I Framtid-koncernens fall innebŠr
detta att s k kšprŠnteoptioner kan utfŠrdas inom ramen fšr de enskilda bolagens
nettoposition. SŠljrŠnteoptioner fŒr ej utfŠrdas.
FšrvŠrvade och utfŠrdade rŠnteoptioners positionsvŠrde skall sŠrredovisas och
upptagas till dess vid varje tidpunkt aktuella deltavŠrde.
6. Motpartsrisker
Vid affŠrer med annan part uppkommer tvŒ olika slag av risker, nŠmligen
- transaktionsrisk
- kreditrisk
Fšrvaltnings AB Framtidens styrelse lŠmnar separat sŠrskild instruktion om med vilka
parter, till vilka maximala belopp, avtal fŒr ingŒs.
7. Kontrollsystem och rapportering
En kvalificerad hantering av Framtiden-koncernens finansiella portfšlj stŠller,
fšrutom mycket stora krav pŒ personal och dess kunskap, betydande krav pŒ
uppfšljning, kontrollsystem och rapportering. En lšpande dialog med koncernens
revisorer Šr dŠrfšr nšdvŠndig, dels fšr deras fšrstŒelse av hanteringen av koncernens
exponering, dels fšr en lšpande kontroll att organisation, befintliga system samt
rapporter fyller de krav sŒvŠl beršrd personal som ledning jŠmte revisorer skall stŠlla.
Policy
Fšrvaltnings AB Framtiden svarar fšr information till koncernens revisorer sŒ att
dessa skall kunna kontrollera den systemmŠssiga hanteringen av koncernens
finansiella positioner.
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GodkŠnda administrativa rutiner fšr en tillrŠcklig intern kontroll skall fšreligga inom
varje bolag.
En lšpande rapportering šver likviditetsutveckling och finansiella Œtaganden skall
upprŠttas regelbundet och lŠmnas enligt sŠrskild plan.
Till styrelsen i varje enskilt bolag skall fortlšpande rapporteras bolagens respektive
koncernens finansiella situation.
INVESTERINGSPOLICY
Syftet med investeringspolicyn Šr att redovisa riktlinjer fšr investerings- och
desinvesteringshandlŠggning inom Framtiden-koncernen. Fšljande riktlinjer skall ses
som en yttre ram fšr handlŠggningen av investeringar och samtidigt leda till en
likformig behandling av investeringsŠrenden i dotterbolagens respektive koncernens
styrelser.
FlerŒrsplaner
Investeringsplaneringen bšrjar med framtagandet av flerŒrsplaner. I flerŒrsplanen
faststŠller dotterbolagen de investeringsbehov som krŠvs fšr att expandera i šnskvŠrd
takt och fšr att vidmakthŒlla existerande byggnader. FlerŒrsplanen omfattar en
tidsperiod av tre Œr.
Dotterbolagens flerŒrsplaner godkŠnnes i Fšrvaltnings AB Framtidens styrelse.
Investeringsbudget
Den mer detaljerade planeringen av resursbehovet sker i anslutning till framtagande
av budget och verksamhetsplaner. I investeringsbudgeten redovisas alla projekt som
Šr aktuella fšr beslut under budgetŒret. Investeringsbudgeten skall innehŒlla alla
utgifter som planeras fšr budgetŒret. Mindre investeringar presenteras i klump.
Fšrvaltnings AB Framtiden kommer att anvisa kalkylmodell enligt vilken
investeringen skall redovisas. Vid presentation av investeringsbudgeten skall
respektive projekt redovisas pŒ ett ŠndamŒlsenligt sŠtt.
Dotterbolagens investeringsbudgetar godkŠnnes genom beslut i Fšrvaltnings AB
Framtidens styrelse i samband med ordinarie budgetbeslut. Investering och
desinvestering som, med hŠnsyn till verksamhetens art och omfattning, Šr betydande
eller som inte berŠknas uppfylla angivna ekonomiska krav, kan av Fšrvaltnings AB
Framtidens styrelse, vid faststŠllande av investeringsbudget, pŒkallas separat beslut i
Šrendet.
Det fšrutsŠtts att respektive bolag har av dotterbolagsstyrelsen faststŠlld
handlŠggningsordning som beaktar ovanstŒende koncernhandlŠggning.
L…NSAMHETSBED…MNING AV INVESTERINGAR
En bedšmning av investeringen skall, i normalfallet, ske šver den nŠrmaste
tioŒrsperioden. Fšr att en investering skall anses lšnsam, skall ett vid investeringstillfŠllet bedšmt marknadsvŠrde om tio Œr šverstiga investeringsbeloppet sistnŠmnda post korrigerad fšr de kalkylmŠssiga resultat som erhŒllits under
tioŒrsperioden.
Vid bedšmningen av fastighetens kalkylresultat fšr tioŒrsperioden skall fšr den del
egna medel anvŠndes, d v s den normala egna insatsen, en rŠntebelastning ske. Den
rŠntefaktor som bšr anvŠndas Šr externrŠntan och de Œrsvisa kalkylresultaten
rŠntekorrigeras.

- 58 -

Gšteborgsmodellen

€gardokumentet
Ingemar Erixon, Bengt Stymne & Bo Persson, 1999

Bedšmningen av fastighetens marknadsvŠrde om tio Œr skall baseras pŒ ett
avkastningskrav pŒ 7,0 . Det fšr varje fastighet individuella pŒslaget varierar
sjŠlvfallet frŒn omrŒde till omrŒde.
MILJ…POLICY
MŒnga gšteborgare bor och arbetar i vŒra fastigheter. MŒnga mŠnniskors miljšpŒverkan sker dŠrfšr i vŒra fastigheter vilket ger oss ett stort ansvar. Ett ansvar som vi
dock inte tar fullt ut idag.
VŒrt miljšansvar avser inte enbart den fysiska miljšn. €ven den sociala miljšn mŒste
omfattas i vŒrt miljšarbete, varfšr detta mŒste prŠglas av en helhetssyn pŒ den miljš vi
verkar i.
VŒr utgŒngspunkt Šr alla de miljšhot som finns i vŒr vardag, koncernens samhŠllsansvar och hyresgŠsternas miljšmedvetenhet. Vi vill ta vŒrt miljšansvar genom ett
miljšarbete som kan bedrivas pŒ ett fšretagsekonomiskt lšnsamt sŠtt.
VŒrt miljšarbete skall bidra till en lŒngsiktigt hŒllbar utveckling genom ett miljšansvar som strŠvar mot hushŒllning och kretsloppsanpassning.
Miljšpolicyn skall utarbetas och faststŠllas fšr att ingŒ i €gardokument -97.
Riktlinjer fšr IT-POLICY inom Framtiden-koncernen
Inledning
Gšteborgs kommun har genom Kommunstyrelsen faststŠllt en ADB-policy fšr
kommunen och dess bolag. ADB-policy gŠller fšr samtliga nŠmnder och bolag inom
Gšteborgs stad och syftar till att
− understryka att ADB-teknikens mšjligheter skall tas tillvara
− markera kraven pŒ gemensamma insatser šver fšrvaltnings- och bolagsgrŠnser
− fšrhindra lŒsningar infšr framtidens verksamhets- och organisationsutveckling
− motverka riskerna fšr arbetsmiljšproblem, minskad sŠkerhet och fšrsŠmrat
integritetsskydd p g a ADB-tekniken
Nedan fšljer ett utdrag ur KommunalfullmŠktiges beslut 1992-11-05 om den fortsatta
utvecklingen av de kommunalt Šgda bostadsfšretagen:
Koncerngemensamma funktioner
UtgŒngspunkten bšr vara att inga funktioner skall gšras koncerngemensamma, sŒvida
inte klara ekonomiska eller andra fšrdelar kan vinnas dŠrigenom. Samtidigt bšr
principen vara den, att man inte skall avstŒ frŒn att tillvarata sŒdana fšrdelar som kan
stŒ till buds med beaktande av dotterbolagens sjŠlvstŠndighet och egna ansvar.
Ansvaret mot de boende och Šgaren krŠver att verksamheten bedrivs sŒ effektivt som
mšjligt.
Ett omrŒde dŠr samordningsfšrdelar kan uppnŒs, gŠller utveckling av dataprogram
och inkšp av datorutrustning. De tre bostadsfšretagen bedriver verksamhet i samma
bransch och har, i stort sett, identiskt behov pŒ omrŒdet. KoncernfšrhŒllandet krŠver
att de tre bostadsfšretagen har sŒdana ekonomisystem och redovisningsprinciper att
deras resultat, stŠllning och švriga fšrhŒllanden Šr direkt jŠmfšrbara. NŒgon central
dataavdelning inom AB Framtiden torde inte erfordras. Det krŠvs dŠremot att
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programutveckling och nyinkšp av hŒrdvara samordnas i form av koncerngemensamma projekt".
UtgŒngspunkt fšr IT-policy
En stor del av koncernens IT-resurser1 lŠggs idag pŒ administrativt IS-stšd2. En
omfšrdelning och uppstyrning av resurserna bšr ske sŒ att dessa koncentreras till
respektive bolags utveckling av IS/IT-stšd fšr verksamhets- och affŠrsutveckling.
HŠrigenom utvecklas bolagens sŠrart och de škar sin konkurrenskraft pŒ marknaden.
Under 1996 skall koncernstyrelsen besluta om IT-policy fšr Framtiden-koncernen.

1

IT = informationsteknik

2

IS = informationssystem
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