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G�teborgsmodellen f�r �garstyrning av kommunal
verksamhet

Verksamhetsutveckling i de allm�nnyttiga bostadsbolagen

av

Ingemar Erixon, Bengt Stymne och Bo Persson

Executive Summary

Bostaden �r den viktigaste av alla hush�llstj�nster genom att den f�r m�nga tar i anspr�k
upp till h�lften av den disponibla inkomsten. Priss�ttningen p� bost�der har p�verkats av
statliga subventioner. Bostadens utformning liksom konkurrensen p� marknaden styrs
av statliga regleringar. Under efterkrigstiden fram till sjuttiotalet gick bostadspolitiken
ut p� att stimulera efterfr�gan och �stadkomma en h�g bostadsproduktion f�r en be-
folkning med stora ungdomskullar och stigande inkomster.

En stor del av hyresl�genheterna �gs och f�rvaltas av kommunala, s� kallade allm�n-
nyttiga, bostadsbolag. Dessa �r politiskt styrda och ofta med ledningar som tillsatts p�
politiska snarare �n professionella meriter. Beslut har likas� ofta tagits p� politiska
snarare �n ekonomiska grunder. Genom omfattningen av b�de nybyggnationens och
underh�llsverksamhetens storlek har de kommunala bostadsbolagen haft ett betydande
inflytande �ver hur m�nga arbetstillf�llen kommunen kan erbjuda. Genom sin makt
�ver bolagen, kopplat till kommunens faktiska best�llarmonopol och planmonopol, har
politikerna kunnat avg�ra vilka byggm�stare som skall gynnas och vilka hyresv�rdar
som skall f� finnas vid sidan av kommunen sj�lv. Genom att den kommunala
bostadsverksamheten organiseras i bolagsform, �r allm�nhetens insyn i verksamheten
begr�nsad och int�kter och resurser fr�n bostadsf�rvaltningen har av ledning och
politiker kunnat anv�ndas f�r verksamhetsfr�mmande syften.

Sedan sjuttiotalet har de svenska hush�llens disponibla realinkomster stagnerat. Be-
folkningstillv�xten sker bland de �ldre och inte l�ngre i de barnalstrande �ldrar, som st�r
f�r tillskottet i bostadsefterfr�gan. Bost�der har fr�n att varit subventionerade blivit
alltmer av ett viktigt skatteobjekt. Fr�n att den reala kostnadsr�ntan p� bost�der n�rmast
varit negativ har den stigit kraftigt. En del av de massproducerade bostadsomr�dena har
drabbats av f�rslumning och av outhyrda l�genheter. Dessa har fyllts med flyktingar och
invandrare vilket lett till segregering med �tf�ljande sociala problem. Kommunala bo-
stadsbolag, som varit kraftigt underfinansierade har f�tt sv�ra ekonomiska problem och
ibland hamnat p� obest�nd. R�ntekostnaderna har stigit och medf�rt en press upp�t p�
hyrorna medan underh�llet f�tt efters�ttas. Rivningar av kommunala bost�der, kostsam-
ma fallissemang och sociala problem har lett till att allm�nheten alltmer kommit att
misstro det kommunala bostads�gandet, n�got som smittar av sig p� kommunal verk-
samhet �ver huvud taget.

Mot denna problemfyllda bakgrund st�ller denna rapport tv� huvudfr�gor:
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1. Kan f�rvaltningen av hyresl�genheter, fr�n att ha varit en gammaldags uppifr�n,
med en blandning av patriarkaliskt godtycke och byr�kratiska regler, styrd
verksamhet omorganiseras till en modern kundstyrd och fl�desorienterad tj�nste-
produktion?

2. Hur kan en s�dan grundl�ggande f�rvandling av politiskt styrd verksamhet �stad-
kommas?

Rapporten besvarar fr�gorna genom ett exempel p�, och analys av, hur G�teborgs kom-
munala bostadsf�rvaltning omorganiserats under 90-talet. F�r�ndringar p� koncernniv�
i moderf�retaget AB Framtiden har studerats liksom f�r�ndringar i den operativa verk-
samheten i dotterbolaget G�teborgs Stads Bostadsaktiebolag. Totalt f�rvaltar koncernen
70.000 l�genheter med ett sammanlagt taxeringsv�rde av n�ra 20 miljarder kronor.

Genom omorganisationen har �garen G�teborgs stad f�rsett ledningen f�r Framtiden-
koncernen med befogenheter att driva verksamheten professionellt. Moderbolagets styr-
ning av de tre tidigare sj�lvst�ndiga bostadsf�rvaltande f�retagen har stramats �t. Denna
styrning sker med hj�lp av gemensam m�ls�ttning och ekonomisk uppf�ljning. �ven
dotterbolagen har f�tt nya ledningar. De centrala resurserna, t ex f�r underh�ll och ny-
byggnation, har f�rsvunnit eller kraftigt minskats. Mellanniv�erna mellan ledning och
den personal, som har direktkontakt med de boende, har likaledes skurits bort eller
minskats. De tidigare fastighetssk�tarna har gjorts till "kvartersv�rdar" med betydande
befogenheter vad g�ller uthyrning, upphandling av underh�ll och kontakter med hyres-
g�ster. Utbildningsinsatser har gjorts f�r att uppgradera kvartersv�rdarnas kompetens.
Bl a har utbildning i f�retagsekonomi visat sig viktig f�r att kunna utnyttja och hantera
det ekonomisystem, som �r ryggraden i den decentraliserade organisationen. Vissa om-
r�den med grava problem har gjorts till sj�lvst�ndiga resultatenheter.

Kvartersv�rdarna visar ett betydande engagemang i sin nya roll, i vilken de har be-
myndigats att handla och fatta beslut. M�tningar visar en successiv f�rb�ttring i boende-
kvaliteten. De f�rsta tre �ren av decentraliseringsskedet (1995-98) koncentrerades p� att
f� till st�nd f�r�ndringar p� det m�nskliga, organisatoriska och kulturella planet.
D�refter har en �kad betoning kunnat l�ggas p� effektivitet med betydande kostnads-
besparingar som f�ljd. Den f�rsta fr�gan, om det g�r att f�rvandla kommunala
verksamheter till modern kundstyrd och effektiv fl�desorganisation, kan allts� besvaras
jakande.

Den andra fr�gan, om hur f�r�ndringen gjorts m�jlig, kan besvaras med att en medveten
�garstyrning av verksamheten inf�rts. �garstyrning �r en r�relse uppbackad av teorin
om "Corporate GovernanceÓ. �garstyrning g�r ut p� att �garna tar kommandot �ver den
anst�llda f�retagsledningen, s�tter tydliga m�l och h�ller ledningen ansvarig f�r
m�luppn�endet inom de givna ramarna.

G�teborgs kommun representerad av sina ledande politiker G�ran Johansson och John-
ny Magnusson, grundlade �garstyrning av den kommunala bostadsf�rvaltningen i G�te-
borg genom utformandet av "�gardokumentet", som inneh�ller en policy antagen av
koncernstyrelsen 1994. Den anger att m�len skall vara att till ett rimligt pris tillhanda-
h�lla de bost�der, som beh�vs f�r G�teborgs fortsatta utveckling som en attraktiv plats
f�r n�ringsverksamhet och boende. Enligt denna vision kan bostadsmarknaden ses som
en infrastruktur, som h�jer stadens attraktivitet.
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Kurt Eliasson rekryterades som VD f�r moderbolaget AB Framtiden. Framtiden blev
ansvarigt f�r att gemensamma strategier utarbetades f�r dotterbolagen, att tydliga krav
st�lldes p� koncernbolagen och att ett styrsystem med resultatenheter �stadkoms. Hu-
vudprincipen �r att �gardokumentet skall vara styrande och att ingen politisk inbland-
ning i dotterbolagen med �tf�ljande f�rdunkling av m�lbilden skall till�tas. Korssub-
ventionering av andra kommunala verksamheter skulle inte till�tas bli dolda i Fram-
tidens r�kenskaper.

Bostadsf�rvaltningen i G�teborg har under nittiotalet kunnat f�r�ndras fr�n en traditio-
nell hierarki till ett modernt kundorienterat fl�de. Nyckeln till denna metamorfos ligger
i att f�rvaltningen blivit f�rem�l f�r en konsekvent �garstyrning, i vilken decentrali-
sering av beslutsfattande och kundrelationer till frontpersonalen ing�tt som en logisk
del. �garstyrningen och decentraliseringen har haft betydande ekonomiska konsek-
venser. L�nebilden har sanerats. AB Framtiden har numera i samband med
b�rsintroduktion ett b�rsnoterat obligationsl�n med en AAA-rating fr�n Standard &
Poor och har kunnat s�nka r�ntekostnaderna v�sentligt.
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G�teborgsmodellen f�r �garstyrning av kommunal
verksamhet

Verksamhetsutveckling i de allm�nnyttiga bostadsbolagen∗

av

Ingemar Erixon, Bengt Stymne och Bo Persson

1. Kan kommunala bostadsbolag fungera i takt med tiden?

Det offentliga Sverige �ger runt 165 miljoner kvadratmeter bostads- och lokalyta.
Kommunerna har merparten. De st�rsta kommunala bostadsbolagen �r flera g�nger
st�rre �n det genomsnittliga fastighetsbolaget p� b�rsen.

Kommunerna �ger cirka 875 000, eller femtiosex procent, av samtliga svenska hyres-
l�genheter. I vissa kommuner �r mer �n nittio procent av hyresl�genheterna kommunalt
�gda. V�rdet av de kommunala bostadsfastigheterna har ber�knats till cirka 250 miljar-
der. Kommunernas bostadsf�retag �r som regel h�gbel�nade Ð med kommunal borgen.

I G�teborg �r AB Framtiden moderbolag i en fastighetskoncern som inneh�ller tre stora
och flera sm� fastighetsf�rvaltande dotterbolag. Inom koncernen f�rvaltas runt 1 400
fastigheter med ett ber�knat avkastningsv�rde av tjugofem miljarder. Antalet hyresl�-
genheter i koncernen �r 67 000.

Bostaden �r den viktigaste av alla tj�nster, som individen konsumerar. Bostaden �r ock-
s� den tj�nst, som hush�llet satsar mest pengar p�. Hyreskostnaden f�r en modern och
v�lbel�gen trerumsl�genhet kan i G�teborg uppg� till 100.000 kr per �r, vilket �r bort�t
h�lften av �rsinkomsten efter skatt f�r en normalfamilj med en heltids- och en
halvtidsarbetande.

De kommunala bostadsf�retagen i Sverige har v�xt till i skydd av statliga regleringar
och subventioner. Efterfr�gan p� bost�der var under de f�rsta �rtiondena efter andra
v�rldskriget stark p� grund av att befolkningen v�xte b�de i antal och i v�lst�nd. Under
det senaste kvartsseklet har emellertid alla dessa f�ruts�ttningar �ndrats. Tillv�xten i be-
folkningen sker fr�mst genom �kning av antalet mycket gamla personer och inte i de
barnalstrande �ldersklasser som �r de som traditionellt driver fram bostadsefterfr�gan.
V�lst�ndsutvecklingen har stagnerat. Staten har ist�llet f�r att subventionera boendet
alltmer b�rjat anv�nda det som ett skatteobjekt. Denna utveckling har st�llt m�nga
kommunala bostadsbolag inf�r stora ekonomiska problem, som i sin tur kan medverka
till social segregation av boendet och f�rslumning. Liksom fallet �r med all annan
ekonomisk verksamhet, st�r de bostadsf�rvaltande bolagen inf�r behovet att f�r�ndra
sig f�r att kunna fylla sin funktion och f�r att kunna uppr�tth�lla legitimitet i de boendes
och i allm�nhetens �gon.

                                                  
∗  Bidrag till studiens finansiering har erh�llits fr�n AB Framtiden och IMIT till  vilka f�rfattarna framf�r sitt tack
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I den h�r rapporten st�ller vi fr�gor om kommunala bostadsf�rvaltningar har f�rm�ga att
m�ta de utmaningar de st�r inf�r och hur de i s� fall kan g� tillv�ga. Vi s�ker svaret p�
fr�gorna genom att unders�ka de f�r�ndringar som skett i den kommunala bostads-
f�rvaltningen i G�teborg.

Vi tror att erfarenheterna fr�n G�teborg kan ha allm�ngiltighet bortom kommunal
f�rvaltning av bost�der. De borde ocks� kunna belysa m�jligheterna att �stadkomma en
b�ttre f�rvaltning i privata eller kooperativa bostadsbolag. De kan �ven anv�ndas f�r att
f�rst� m�jligheterna att �stadkomma f�r�ndringar inom �ven andra delar av den
tj�nstesektor, som i Sverige drivs i offentlig regi.

Den h�r rapporten inneh�ller en beskrivning av vissa �tg�rder och h�ndelsef�rlopp i den
kommunala f�rvaltningen av bost�der i G�teborg. F�r att analysera och dra slutsatser
om dessa f�rlopp anv�nder vi oss i huvudsak av tv� teorier. Den ena �r en organi-
seringsteori, som kan f�rklara hur f�retag lyckats anpassa sig till en alltmer h�rdnande
konkurrens om kundernas ynnest och h�rdare krav p� ekonomisk avkastning. Kan de
principer som kan h�rledas fr�n denna teori ocks� till�mpas f�r att organisera
tj�nsteproduktion i offentlig verksamhet? Mer precist: Har G�teborgs kommun lyckats
omorganisera sin bostadsf�rvaltning i denna riktning?

Det kan alltid inv�ndas att organisationsmodeller ser vackra ut p� papperet. Men hur
kan man, n�r det kommer till kritan, f� en stor, traditionstyngd verksamhet att f�r�ndra
sig? Ett svar p� denna fr�ga tillhandah�lls av en andra teori, n�mligen den om
Corporate Governance. Enligt denna teori spelar �garen av en verksamhet en avg�rande
roll, n�r det g�ller att �stadkomma f�r�ndringar. Vi skall d�rf�r �gna speciellt  intresse
�t hur �garen av bostadsf�retagen i G�teborg har spelat sin roll. Har den f�r�ndrade
�garrollen bidragit till att organisationen blev b�ttre rustad att m�ta de boendes behov
och den ekonomiska utvecklingens krav?

Rapporten �r i forts�ttningen upplagd p� f�ljande s�tt:

♦  Efter att kort ha redogjort f�r studiens bakgrund och uppl�ggning i kapitel 2 presen-
teras i kapitel 3 en organiseringsteori som f�rklarar hur framg�ngsrika konkurrens-
utsatta f�retag har organiserats f�r att �stadkomma v�rde f�r b�de kunder och �gare.

♦  I kapitel 4 beskrivs organisationsf�r�ndringen i det kommunal�gda ÓBostads-
bolagetÓ. Denna omorganisation har inneburit en f�r�ndring av fastighetsarbetarnas
roll, s� att den b�ttre �verensst�mmer med synen p� tj�nsteproduktion som en kund-
orienterad process.

♦  I kapitel 5 framh�lls att de radikala f�r�ndringar, som Bostadsbolaget genomg�tt, �r
sv�ra att �stadkomma i politiskt styrda organisationer. D�rf�r m�ste f�rklaringar s�-
kas i �tg�rder p� en h�gre systemniv�, n�mligen i �garnas roll och agerande. I kapi-
tel 6 presenteras teorin f�r ÓCorporate GovernanceÓ som behandlar just detta slags
fr�ga.

♦  I kapitel 7 behandlas hur �garrollen utmejslats i AB Framtiden, som �r den som �ger
G�teborgs stads fastighetsbolag. Kapitlet avslutas med intervjuer med tv� av de le-
dande f�retr�darna f�r �garna.

♦  Kapitel 8 inneh�ller en kort summering av de viktigaste slutsatserna kring den
aktiva �garstyrningen av G�teborgs stads bostadsbolag. Aktiveringen har varit en
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f�ruts�ttning f�r att den operativa verksamheten skulle kunna kundorienteras och ef-
fektiviseras.

♦  I det avslutande kapitel 9 f�rs�ker vi mer spekulativt diskutera n�gra scenarier f�r
utvecklingen av marknaden f�r hyresl�genheter i Sverige. De fr�gor, som tas upp i
kapitlet har inspirerats av bl a ett samtal med Bengt Owe Birgersson, SABO. Dock
�r det inte Birgerssons �sikter som �terges utan slutsatserna bygger p� f�rfattarnas
analys.
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2. Tillv�gag�ngss�tt f�r studien

Ingemar Erixon hade konsultuppdrag i anslutning till f�r�ndringarna i organisation och
former f�r f�rvaltningen av G�teborgs stads hyresbost�der och rekryteringar i samband
med dessa f�r�ndringar. D�rigenom etablerades han i en position som kom att inneb�ra
mycket goda m�jligheter att observera hur �garens intentioner i fr�ga om det allm�n-
nyttiga boendet i G�teborg realiserades. Det var dock f�rst senare, 1995-96, i samband
med ett aktivt engagemang i en omorganisation av Bostadsbolaget, som fr�gan aktua-
liserades, om det inte vore av allm�nt intresse att beskriva ett exempel p� hur och i
vilken omfattning m�linriktad verksamhetsutveckling kan f� genomslag i till�mpning
b�de n�r det g�ller organisationens struktur och funktion.

�vertygelsen, att fr�gan kunde ha ett mer allm�nt intresse, f�rst�rktes efter upp-
f�ljningsintervjuer utf�rda av Erixon 1997 med en stor del av cheferna i Bostadsbolaget.
H�lften av dessa intervjuer var med kvartersv�rdarna, den grupp som arbetar n�rmast
hyresg�sterna. Intervjuerna avs�g att belysa utfallet av organisationsf�r�ndringen, som
syftade till en kundn�ra organisation med tydlig och konsekvent decentralisering.

F�r att samtliga chefer skulle f� komma till tals och f�r att f� en oberoende belysning av
hur �garens intentioner tr�ngt fram har  kompletterande intervjuer med de tidigare inte
intervjuade kvartersv�rdarna genomf�rts av en frist�ende forskare, psykolog G�ran
Karlsson, Gothenburg Research Institute med anknytning till Handelsh�gskolan i G�te-
borg.

Id�n att beskriva den organisatoriska f�r�ndringsprocessen inom AB Framtiden fr�n
moderbolagets aktivering 1993 diskuterades under hela f�r�ndringsperioden med
Framtidens VD Kurt Eliasson. Fokus l�g p� effektivisering av verksamheten och de
boendes inflytande �ver sin bostad.

Vid diskussioner med Bengt Stymne p�pekade denne, att utvecklingen i G�teborg tyck-
tes ha anknytning till tv� utvecklingstendenser inom f�retagsekonomin och organisa-
tionsforskningen. Den ena �r tendensen att organisera efter det kundorienterade fl�det,
som kan ses som en konsekvens av den p�g�ende globaliseringen av det ekonomiska
livet. Den andra tendensen r�r Corporate Governance, allts� behovet av �garna att bli
mer aktiva i f�rh�llande till den verkst�llande ledningen, speciellt vad g�ller verksam-
hetens m�linriktning. Dessa diskussioner resulterade i ett samarbete kring f�religgande
studie som genomf�rts inom ramen f�r Institute for Management of Innovation and
Technology (IMIT) som �r en samarbetsorganisation mellan bl a Chalmers Tekniska
h�gskola och Handelsh�gskolan i Stockholm. I slutskedet av rapportskrivandet har
docent Bo Persson medverkat, speciell vad avser aspekter p� �garstyrningen.
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3. Kundorienterad fl�desorganisation

Avreglering och internationalisering har tillsammans med teknisk utveckling inneburit
att konkurrensen har �kat inom m�nga branscher. Finansiella tj�nster och telekommu-
nikation �r ett par tydliga exempel, men f�rh�llandena �r likartade p� m�nga omr�den.
Ofta anv�nds uttrycket globalisering f�r att beteckna denna utveckling.

F�r att �verleva i den globaliserade konkurrensen m�ste f�retag inrikta sig p� att ut-
veckla och leverera nytta eller v�rde f�r kunden. Om f�retaget inte kan klara denna ut-
veckling och ge denna kundservice kommer kunderna att v�nda sig till konkurrenter.
F�retaget m�ste ocks� hantera kunden p� ett bra s�tt och m�ste bli kundorienterat.
Produktionsfl�det beh�ver d�rf�r organiseras utifr�n kunden snarare �n utifr�n produk-
tionsapparaten. I detta sammanhang talar man om pull - kunden till�ts dra produktion ur
f�retaget, snarare �n push - dvs att produkten tryckes p� kunden.

Ett tydligt m�nster kan urskiljas i hur framg�ngsrika f�retag har organiserat relationerna
till kunden. Speciellt i tj�nstef�retag svarar den operativa frontpersonalen f�r att h�lla
kontakterna med kunden och f�r att leverera det kunden efterfr�gar (Kelly, 1982;
Normann, 1983; Stymne, 1996, kap 3, och 1998). Den person som svarar f�r kund-
kontakt �r bemyndigad - empowered - att skaffa fram beh�vlig personal och andra
resurser. Syftet med att ge frontpersonalen makt �ver organisationens resursanv�ndning
�r att kunna ge kunden vad den vill ha och dessutom det lilla extra, som �r s� viktigt f�r
att �stadkomma kundtillfredsst�llelse. Organisationen tenderar allts� att bli mer fl�des-
orienterad med utg�ngspunkt fr�n kunden. I detta fl�de har den anst�llde, som arbetar i
n�ra kontakt med kunden, en central roll.

Eftersom kunden i st�rre utstr�ckning blir styrande och genom att den kundn�ra an-
st�llde har st�rre befogenheter, kommer arbetsledningens och den organisatoriska hie-
rarkins roll att f�r�ndras. Hierarkierna tenderar att plattas till och m�nga chefer p� mel-
lanniv� f�rsvinner. Denna f�r�ndringsprocess st�des av informations- och kommunika-
tionstekniken. Den g�r att direktkontakt utan mediering av mellanchefer kan etableras
mellan den kundn�ra anst�llde och olika specialistfunktioner.

Den globaliserade konkurrensen tvingar varje f�retag att specialisera sig p� att bli �nnu
b�ttre p� vad det redan relativt sett �r b�st p�. Det som andra f�retag �r b�ttre p� upp-
handlas i �kande omfattning p� marknaden. I detta sammanhang talar man om utkon-
traktering (outsourcing) och om att bygga upp n�tverk av partners ist�llet f�r att organi-
sera vertikalt integrerade f�retag.

Om vi antar att en f�rb�ttrad �garstyrning i kommunala bostadsf�retag siktar mot h�gre
effektivitet och b�ttre kundv�rde, skulle vi kunna f�rv�nta oss att �ven s�dana f�retag
f�r�ndrades i riktning mot �kad kundorientering, fl�desorganisering med utg�ngspunkt
fr�n kunden/den boende och �kade befogenheter hos den kundn�ra anst�llde. Verksam-
heter som inte tillh�r k�rnverksamheten kan f�rv�ntas bli avyttrade eller nedlagda, t ex
byggande och mer kvalificerat underh�ll. Vidare kunde vi f�rv�nta oss att antalet hierar-
kiska niv�er minskade, liksom antalet chefer och troligen ocks� antalet tj�nstem�n.
D�remot �r det inte osannolikt att antalet professionella specialister �kar Ð t ex ekono-
mer, IT-specialister och marknadsf�ringsspecialister.
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I kapitel 4 skall vi se i vilken m�n det g�r att finna tendenser till att ett s�dant mer
kundorienterat s�tt att organisera ocks� v�xer fram i G�teborgs bostadsf�rvaltning
samtidigt med att �garstyrningen f�r�ndrats.
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4. Fr�n hierarki till fl�desorganisation:
Organisationsanpassning i Bostadsbolaget

4.1. Bostadsf�rvaltningens organisation i 90-talets b�rjan

I b�rjan av 1990-talet �gdes 40 procent av G�teborgs best�nd av bost�der i flerbostads-
hus av staden. Dess 67 000 hyresl�genheter f�rvaltades av de tre allm�nnyttiga f�reta-
gen Bostads AB Poseidon, Familjebost�der i G�teborg AB och G�teborgs Stads Bo-
stads AB (allm�nt kallat Bostadsbolaget). Best�ndets storlek �r ungef�r detsamma i
slutet av 1990-talet som det var i decenniets b�rjan. Det totala taxeringsv�rdet f�r kon-
cernens fastigheter, i vilka ocks� finns kommersiella lokaler om n�rmare 700 000 kvm,
var 1997 n�ra 20 miljarder kronor. Hyresint�kterna var drygt 4 miljarder kronor.

Bolagen var  i decenniets b�rjan sj�lvst�ndiga och styrdes av politiskt utsedda styrelser.
Bolagen konkurrerade med varandra om v�sentligen samma kundgrupper. Styrelserna
hade bara begr�nsad insyn i bolagens ekonomiska verksamhet och deras politiskt till-
satta medlemmar hade f�ga kompetens f�r sin uppgift enligt en utredning gjord av revi-
sionsfirman �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 byr�kratisk organisation, Familjebost�der var mer mjuk i sin  fram-
toning medan Bostadsbolagets s�tt att fungera var ganska kaotiskt.

Figur 1 Bostadsbolagets organisation 1993

Sammantaget hade bolagen 1993 omkring 2 400 anst�llda. Den basala organisationsen-

heten var f�rvaltningsomr�det av vilka det sammanlagt fanns omkring 100 och som allt-
s� i genomsnitt var ansvariga f�r 700 l�genheter. Bolagens organisation skilde sig n�got
fr�n varandra. I figur 1 �terges huvuddragen i Bostadsbolagets organisation. All uthyr-
ningsverksamhet var centraliserad till huvudkontoret. Driftskostnaderna f�rdelades fr�n
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centralt h�ll. Till skillnad fr�n Poseidon hade Bostadsbolaget ingen egen entreprenad-
verksamhet.

Sammanfattningsvis kan s�gas att �garf�retaget Framtiden inte ut�vade n�gon som helst
styrning av f�rvaltningsbolagen. �ven om bolagen hade politiskt sammansatta styrelser,
saknade dessa kompetens och underlag f�r att ut�va styrning av bolagens ekonomiska
verksamhet. Beslutsfattandet i bolagen var centraliserat och organisationsstrukturen var
hierarkisk. Bolagen skilde sig n�got �t betr�ffande den ekonomiska styrningen. F�r Bo-
stadsbolaget skedde ekonomisk rapportering ned till distriktsniv�, men p� grund av
schablonf�rdelningar var denna missvisande. F�r f�rvaltningsdistrikt och fastigheter
fanns ingen ekonomisk uppf�ljning. Gissningsvis hade f�rvaltare och de 1:e m�n, som
de hade under sig, till uppgift att sk�ta den l�pande driften enligt den tradition som ut-
vecklat sig. �tg�rder som medf�rde st�rre kostnader m�ste godk�nnas av h�gre niv�er.

4.2. Hur Bostadsbolagets nya organisation var t�nkt

I samband med att Framtiden-koncernen omorganiserades 1995, omorganiserades ocks�
de bostadsf�rvaltande bolagen. I detta avsnitt koncentrerar vi oss p� att beskriva f�r�nd-
ringen i Bostadsbolaget. F�r�ndringsarbetet leddes av koncernchefen i Framtiden, Kurt
Eliasson, som under ett halv�r tog �ver posten som VD i Bostadsbolaget. All personal
informerades i b�rjan av april omedelbart efter VD-skiftet.

Det uttalade syftet med organisationsutredningen var att underbygga en �kad decent-
ralisering av Bostadsbolagets organisation. Utredningen resulterade i en promemoria
som �verl�mnades till styrelsen i b�rjan av juni 1995 som beslutsunderlag f�r styrelse-
sammantr�det i augusti. I avsnittet om nya arbetsformer sades bl.a.:

Principen skall allts� vara en decentraliserad organisation i ordets verkliga bem�rkelse.
Detta uppn�s genom att f�rvaltningen f�r en organisation h�rf�r med ansvar, kompetens
och resurser. Detta medf�r att merparten av ifr�gavarande resurser, som nu finns p�
staberna, flyttas ut i organisationen.

N�r s� sker f�religger alltid risk f�r suboptimering genom att arbetsuppgifter som varit
koncentrerade till en enhet f�rdelas p� fler. Det g�r dock att motverka s�dana effekter. Vid
en decentralisering av nuvarande staber �r inte avsikten att varje omr�de i nu g�llande
organisation skall f� egna resurser f�r praktiskt taget allt. Viss koncentration m�ste ske,
men p� en niv� som �r n�rmare verksamheten �n nuvarande staber.

Detta kan �stadkommas genom att f�rvaltningen uppdelas p� f�rslagsvis tre aff�rsom-
r�den. Vart och ett av dessa organiseras i olika distrikt. Inom varje distrikt leds verksam-
heten av en distriktschef, som under sig har kvartersv�rdar. Det �r dessa som har den
direkta och dagliga kontakten med hyresg�sterna.

All daglig administrativ verksamhet skall ske p� distriktsniv�, s�som kontraktsskrivning,
leverant�rsfakturahantering, kundfakturering, l�pande redovisning samt projektuppf�ljning
av mindre underh�ll.

Varje aff�rsomr�de har en internstyrelse, som under VD och i enlighet med av honom och
styrelsen utf�rdade riktlinjer styr verksamheten inom varje aff�rsomr�de. Verksamheten
leds av en aff�rsomr�deschef, som till sin hj�lp har en teknikfunktion, en marknadsfunktion
och en controller. Kvar inom staberna finns bara s�dana funktioner som VD beh�ver som
st�d f�r ledning och styrning av verksamheten.

Efter styrelsebeslut i augusti 1995 kunde Kurt Eliasson �verl�mna en Ók�rklarÓ
organisation till Bostadsbolagets nye VD Owe Runesson i mitten p� september. En
�versiktlig bild av organisationen ges i figur 2.
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Av figur 2 framg�r att en decentralisering skett genom att den centrala enheten Teknik
avskaffats och huvuddelen av dess funktioner f�rdelats ut p� tre nyinr�ttade aff�rs-
omr�den. �ven om omfattningen i deras fall var betydligt mindre dramatisk, skedde
motsvarande spridning av vissa andra stabsfunktioner.

Figur 2 Bostadsbolagets organisation 1995

En ny funktion, Kvartersv�rd, inf�rdes. M�ngden av personal engagerad i driften skulle
minska och kvartersv�rdarna skulle ist�llet f� st�rre befogenhet att engagera under-
entrepren�rer.

Den politiskt utsedda styrelsen i Bostadsbolaget var kvar. En viktig f�r�ndring hade
dock skett. Framtidens VD gavs n�rvaro och yttrander�tt vid styrelsens sammantr�den.
D�rigenom gavs koncernledningen en reell m�jlighet att forts�ttningsvis kunna ut�va
styrning av sina dotterbolag. F�retagsledningens m�jligheter att styra verksamheten
�kade ocks� genom att VD ist�llet f�r att vara chef f�r dussintalet tunga enheter, kunde
koncentrera sin uppm�rksamhet p� att samspela med 3 aff�rsomr�deschefer. Genom att
styrningen av aff�rsomr�deschefer skedde genom internstyrelser gjordes denna styrning
b�de mer formell och mer omsorgsfull. Sammanfattningsvis kan s�gas, att organisa-
tionsf�r�ndringen i Bostadsbolaget innebar en samtidig centralisering och decentra-
lisering. Decentraliseringen skedde genom att ansvaret f�r verksamheten f�rdes ned i
organisationen samtidigt som l�gre niv�er f�rs�gs med mer resurser och st�rre befogen-
heter. Centraliseringen �kade genom att koncern- och f�retagsledningens m�jligheter att
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styra inriktningen av verksamheten �kade. Den politiske huvudmannens inflytande
�kade ocks�.

Enligt koncernledningen var huvudm�let i f�r�ndringens f�rsta fas, som inleddes 1995,
att �stadkomma en kvalitativ och inte en kvantitativ f�r�ndring av organisationen. Med
detta avs�gs att ge organisationen en ny inriktning, att genomf�ra en kurs�ndring i
riktning mot decentralisering och mer kundn�ra verksamhet. Den period som karakt�ri-
serades av miljonprogrammets tunga investeringar och teknikdominans var avslutad. Nu
g�llde skicklig och lyh�rd f�rvaltning. Det kvalitativa steget s�gs som en n�dv�ndig
plattform f�r ett kommande steg inneb�rande personalnedsk�rningar och effektivisering.

Bemanningen av den nya organisationen startade omedelbart och arbetet bedrevs in-
tensivt under senh�sten 1995 och b�rjan av 1996. Samtidigt anpassades det centrala
kontoret p� Engelbrektsgatan till den nya situationen med v�sentligt neddragna centrala
staber. I �rsber�ttelsen f�r 1996 skriver VD:

Organisationsstrukturen bygger p� tre aff�rsomr�den, sexton distrikt och kvartersv�rds-
omr�den, d�r den operativa verksamheten bedrivs. Vi f�r genom detta en kundn�ra
organisation med en tydlig och konsekvent decentralisering, d�r varje aff�rsomr�de och
distrikt har ett betydande eget verksamhets- och resultatansvar. D�rmed st�r vi v�l rustade
att m�ta s�v�l kunder som konkurrenter i en sp�nnande framtid d�r f�ruts�ttningar och
spelregler kontinuerligt f�r�ndras.

4.3. Bostadsbolagets prestationer

Av tidsserier fr�n 1994 och fram�t, som �terges i Framtidens aff�rsplan f�r 1999,
framg�r att Bostadsbolagets ekonomiska effektivitet inte underg�tt n�gon p�taglig f�r-
b�ttring. N�got s�dant var heller inte att f�rv�nta, d�rf�r att f�r�ndringens f�rsta fas
skulle koncentreras p� att trimma in den nya organisationen. Dock har Bostadsbolaget
varit framg�ngsrikt p� marknaden och minskat antalet outhyrda l�genheter, n�got som
m�jligen delvis kan tillskrivas att verksamheten kvalitativt f�rb�ttrats.

En tvekl�s pluspost p� kontot f�r kvalitet kan h�mtas fr�n en enk�t fr�n 1997 d�r Bo-
stadsbolaget fick index 68 n�r det g�llde total framtoning som fastighets�gare. Motsva-
rande index f�r Familjebost�der var 65 samt f�r Poseidon och f�r privata hyresv�rdar
61. Dessa siffror st�r i bj�rt kontrast till �hrlings bekymrade kommentarer om det kao-
tiska Bostadsbolaget fr�n 1994. F�rb�ttringen kan ses som en kvittens p� vad bolagets
personal - inte minst i f�rsta linjen - utr�ttat under de f�rsta �rens f�r�ndringsfas.

4.4. Chefsperspektiv p� hur Bostadsbolagets nya organisation fungerar

F�r att belysa och utv�rdera den genomf�rda organisationsf�r�ndringen genomf�rdes
under maj 1997 intervjuer med ett 25-tal ledande befattningshavare inom Bostads-
bolaget. Av dessa samtal framgick att den grundl�ggande id�n bakom organisations-
f�r�ndringen - att flytta beslutskompetensen n�rmare kunderna och accentuera f�rvalt-
ningen - till fullo accepterats inom organisationen.

Sv�righeter framskymtade med att f� till st�nd ett effektivt resursutnyttjande i organisa-
tionen. Delvis kunde dessa sv�righeter ha att g�ra med att distrikten gjorts f�r sm�. Med
n�got enstaka undantag bed�mdes organisation och bemanning p� niv�erna distriktschef
och kvartersv�rd vara tillfyllest. Tydliga ambitioner uttalades om att fortsatt st�rka och
utveckla kvartersv�rdsorganisationen under rubriken ÓVinnande lagÓ.
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4.4.1. Internstyrelserna

Systemet med internstyrelser hade kommit ig�ng bra men verksamheten var begr�nsad
till informationsutbyte. I ett senare skede f�rv�ntades dock styrelserna ocks� att b�rja
arbeta med strategiska fr�gor. Genom att VD och ekonomichefen ingick i alla styrelser
ans�gs de medverka till att h�lla systemet i balans. Detta skulle kunna ske �nnu b�ttre
med best�mdare st�llningstaganden fr�n VD ibland. Aff�rsomr�descheferna var positivt
inst�llda till att bli bed�mda av VD i maj 1997.

4.4.2. Aff�rsomr�descheferna

Huvudstrukturen f�r den operativa ledningen med tre aff�rsomr�den och en aff�rsled-
ning med regelbundna m�ten hade 1997 blivit v�l etablerad. De tre aff�rsomr�desche-
ferna hade ocks� regelbundna m�ten p� informell basis. Dessa m�ten hade kommit till
spontant utifr�n behovet att j�mf�ra med kollegornas erfarenheter och byggde p� stark
inb�rdes uppskattning.

4.4.3. Utlokalisering av de centrala staberna

Slagkraften hos gruppen aff�rsomr�deschefer och den mycket medvetna avsikten att
�stadkomma en maktf�rskjutning fr�n Engelbrektsgatan och ut i verksamheten hade i
h�g grad p�verkat stabernas roll. N�gra av de intervjuade ifr�gasatte f�rsiktigt om kan-
ske inte pendeln sv�ngde n�got f�r h�ftigt i riktning utlokalisering av centrala resurser.

Man kom �verens om att n�got starkare gemensam kompetens borde etableras inom
omr�det teknik. Detta s�gs dock inte p� n�got s�tt som en maktfr�ga utan som ett s�tt att
f�rs�kra sig om permanent tillg�nglig specialistkompetens. Ingen �nskade sig en
�terg�ng till tidigare centralstyrning och kontroll. Den kontroll som efterfr�gades skulle
ut�vas via f�retagskultur och gemensamma v�rderingar. ÓDen skall sitta i ryggradenÓ,
f�r att citera en av aff�rsomr�descheferna.

Liksom aff�rsomr�descheferna samlades stabscheferna till regelbundna m�ten med VD
som ordf�rande. Stabernas inriktning p� projekt och specialkompetens hade accentue-
rats, men staberna hade �nnu inte funnit formerna f�r samverkan med de operativa
enheterna.

Kontaktfrekvensen mellan staber och deras ÓkunderÓ i form av de operativa avdelning-
arna varierade mycket starkt. Bed�mningen var positivare och frekvensen h�gre i
relation till distriktscheferna �n till aff�rsomr�descheferna. Aff�rsomr�descheferna var
speciellt kritiska till  funktionerna F�rvaltningsutveckling och Personal. Detta kunde
tolkas som en tydlig signal att aff�rsomr�descheferna ville ha b�ttre kontroll �ver alla
v�sentliga administrativa resurser. D�rigenom �kade risken f�r underutnyttjande av ge-
mensamma resurser och att utbytet av organisationsf�r�ndringen blev l�gre �n vad man
hoppats p�.

Obalanser av det n�mnda slaget i den nya organisationen ans�gs kr�va fortsatt upp-
m�rksamhet och utvecklingsinsatser. De kvarvarande staberna ans�gs underutnyttjade
och krav st�lldes p� att de skulle kunna marknadsf�ra sina resurser. Resursutnyttjandet
inom f�rvaltningen kunde g�ras b�ttre och verksamheten kunde g�ras mer kostnads-
effektiv.

Omvandlingen och omdispositionen av resurser fr�n den tidigare mycket tunga staben
Teknik tycktes ha fungerat �verv�gande mycket bra. Den nya staben Teknik/Projekt
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f�ref�ll p� god v�g att hitta sin roll och den ambitionen f�ref�ll ocks� ha noterats av
ÓmarknadenÓ. En manual f�r bl a ny- och ombyggnad var p� v�g och bed�mdes kunna
bli ett viktigt inslag i utvecklingsarbetet.

Utvecklingen mot att bryta ner ekonomidata till l�gsta niv� (huskropp) rullade p�, men
mer utbildning i bokf�ringens grunder var beh�vlig. Kanske skulle en speciell "ekono-
miinpiskare" ha beh�vts under en tv��rsperiod. Kontaktfrekvensen i ekonomifr�gor
distrikt - stab var relativt h�g men mycket oj�mnt f�rdelad.

4.5. Distriktsorganisationen

Av samtal med fjorton distriktschefer framgick att distriktsorganisationen hade funnit
sina former. Den tidigare organisationen betecknades som mycket toppstyrd och st�lldes
i skarp kontrast mot ett nytt vidare och djupare ansvar med klarare mandat. Samtidigt
markerades att man givetvis arbetade inom givna ramar.

N�gon enstaka r�st varnade f�r att den nya organisationen innebar ett f�r h�ftigt pen-
delutslag fr�n total centralstyrning till extrem decentralisering. N�gon distriktschef
p�pekade ocks� att den nya organisationen innebar lite st�rre s�rbarhet, n�r n�gon �r
fr�nvarande en l�ngre period.

N�got exempel gavs p� viss kl�fingrighet fr�n centralt h�ll n�r det g�llde typografisk
framtoning. Viss samordning i fr�ga om �ppettider efterlystes ocks�. I ett par fall n�mn-
des mer frekventa tv�rkontakter mellan distriktscheferna som ett s�tt att skapa b�ttre
maktbalans.

4.5.1. Distrikten och staberna

Citaten nedan illustrerar den dominerande uppfattningen om f�r�ndringarna:

Ð Bra samspel med staber i samband med underh�ll och ombyggnad - utifr�n distriktets krav.

Ð  Nyt�ndning. Vi har kommit n�rmare kunden. Mycket positivt.

Ð Roligt men p� ett positivt s�tt jobbigare �n v�ntat.

Ð Personalen har st�llt upp mycket bra.

Ð Nu vet man vad det handlar om. Tidigare doldes s� mycket bakom dimrid�er.

Ð Nu �r det tydligt var beslutskompetensen finns. F�rr kunde vi inte g�ra en aff�rsplan - det g�r
nu.

Ð Mycket lyckat. Imponerad att det gick s� snabbt och smidigt.

Ð Viss centralstyrning kvar men klar f�rb�ttring t ex i hanteringen av ombyggnadsprojekt.

4.5.2. Distrikten och Aff�rsomr�dena

I samtalen med distriktscheferna gavs ocks� ett antal bel�gg f�r att aff�rsomr�des-
cheferna tagit till sig de nya organisationsid�erna. Exempel p� uttalanden:

Ð  Bra - man jobbar mer och fr�gar mindre. Testar av med Aff�rsomr�deschefen av och till.

Ð Aff�rsomr�deschefen �r bra och rak men kan ocks� ge kritik.

Ð  Aff�rsomr�deschefen �r bra p� att st�tta distrikten t ex f�r att klara kostnadskr�vande
underh�ll.

Ð Aff�rsomr�deschefen �r s� bra och skicklig att maktpositionen inte beh�ver utnyttjas.

Ð  Aff�rsomr�deschefen vill att distrikten skall sk�ta sig sj�lva med fullt f�rtroende, frihet inom
givna ramar. Bra m�ten, bra st�d i st�rre projekt.
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4.5.3. Distriktens arbetsuppgifter

Vid samtalen med distriktscheferna ber�rdes deras viktigaste arbetsuppgifter som de
anges i den dokumentation som togs fram i samband med organisationsarbetet. De f�rs-
ta av tiotalet angivna arbetsuppgifter avser ansvar f�r den l�pande f�rvaltningen samt
f�r underh�ll och utveckling av fastigheter och yttre milj�. D�rut�ver ber�rdes ett antal
uppgifter som g�r ut p� att utveckla och f�rb�ttra boendet. Dessa utvecklingsuppgifter
kommenteras nedan.

4.5.4. Kompetensutveckling i distrikten

Distrikten hade gjort intensiva insatser f�r kompetensutveckling tillsammans med per-
sonalstaben och externa konsulter. Kvartersv�rdarna hade uppm�rksammats s�rskilt.
Utbildningsinsatserna sades ha uppfattats positivt av personalen och sp�nt �ver ett vitt
f�lt - data, ekonomi, personalledning, relationer, kulturbyggande. I n�gon kommentar
ifr�gasattes om t ex datautbildning f�tt tillr�ckligt tidsutrymme. En annan intervjuad
p�pekade att teknikerna riskerade att bli bortgl�mda i utbildningssammanhang.

4.5.5. Boinflytande i distrikten

Att verka f�r utveckling av det praktiska boinflytandet var en av de arbetsuppgifter, som
angivits som viktiga f�r distriktscheferna. F�rs�k med sj�lvf�rvaltning p�gick eller f�r-
bereddes i en handfull distrikt, men genomg�ende betonades vikten av att noga �ver-
v�ga om f�ruts�ttningarna var de r�tta. Engagemanget hos hyresg�stkommitt�erna va-
rierade och det var tveksamt om hyresg�sterna hade n�got st�rre intresse av sj�lvf�r-
valtningen. Det gavs  exempel p� att en kommitt� avvecklats med motiveringen att
Bostadsbolaget fungerade s� bra att den inte beh�vdes. �lderssammans�ttningen i om-
r�dena kan ocks� p�verka intresset f�r f�rs�k med sj�lvf�rvaltning. Medverkan fr�n in-
ternationella grupper var svag.

�ven personalens vilja och f�rm�ga att genomf�ra sj�lvf�rvaltning kunde ifr�gas�ttas.
Uppl�ggningen av sj�lvf�rvaltningen kunde variera. Erfarenheter f�rmedlades b�de
genom direktkontakter och via central stab som bl a �gnade skattefr�gorna s�rskild
uppm�rksamhet. Inslag i f�rs�ken var utest�dning, trapphusst�dning och kompost-
ansvar. Ocks� odlingslotter f�rekom. Eftersom uppl�ggningen varierade mellan olika
f�rs�k varierade ocks� ers�ttningen fr�n 700 - 300 kr/m�n.

En av distriktscheferna rekommenderade att tills vidare inte ha f�r h�gt st�llda m�l p�
omfattningen av sj�lvf�rvaltningen. I distriktet hade ett projekt f�rberetts genom att en
kvartersv�rd intervjuat sig fram till 30 intresserade.

Sv�righeterna kring sj�lvf�rvaltningen aktualiserade �ven de den centrala stabens roll.
Sammantaget med det internationella boendet h�rde sj�lvf�rvaltningen till
Bostadsbolagets praktiskt och policym�ssigt mest sv�rbem�strade fr�gor. Stabsinsatser i
dessa sammanhang kunde bed�mas att sannolikt vara helt beroende av starkt st�d fr�n
VD f�r att kunna bli framg�ngsrika.

4.5.6. Distrikten och de internationella kunderna

Termen "internationella kunder" anv�nds f�r att beteckna boende med utl�ndsk
bakgrund och i diskussioner om invandrart�ta omr�den.

Den internationella kundgruppen hade st�llts i fokus genom h�ndelser i Hammarkullen
under juni 1996. Intresse, kunskaper och aktivitetsniv� inom detta omr�de varierade
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mellan distrikten liksom det ocks� var mycket stora skillnader mellan olika omr�den i
fr�ga om andelen internationella hyresg�ster. Problemen med de internationella
hyresg�sterna torde dessutom ha en s�dan tyngd f�r �vriga f�retag inom Framtiden-
koncernen och kr�va s�dan kvalificerad kompetens, att de borde angripas p�
koncernniv�.

4.5.7. Distriktens �vriga utvecklingsarbete

F�rutom sj�lvf�rvaltning och relationerna till den internationella kundkretsen ans�gs
ocks� milj� och ekologi vara viktiga omr�den som kr�vde ytterligare utvecklingsarbete.

�ver hela linjen framh�lls att aktivt arbete bedrevs i fr�ga om k�llsortering, �tervinning
och kompostering - med eller utan medverkan fr�n hyresg�sterna. Bolaget st�dde bl a
ett projekt d�r en person sk�ter en maskkompost f�r tio hush�ll. Bolaget st�dde ocks�
blomsterodling genom att tillhandah�lla verktyg, l�kar och plantor.

Infrastrukturella projekt som syftade till att utveckla centra redovisades i flera fall. Det
kunde g�lla insatser f�r att t ex post, apotek, bibliotek, polis och stadsdelsn�mnder f�r
l�mpliga lokaler i f�r hyresg�sterna bra l�gen. Dessa aktiviteter bedrevs i samarbete
med Lokalbolaget, som ocks� ing�r i Framtidskoncernen och som efter vissa startsv�-
righeter och interna organisationsf�r�ndringar h�ll p� att bli en b�ttre partner.

Andra exempel p� utvecklingsinsatser gavs ocks�:

_  Minska stark ÓbetongdominansÓ genom ombyggnad och rivning  av parkeringsd�ck.

_ Nya l�ssystem och infackning p� parkeringsd�ck.

_ F�rb�ttringar f�r kollektivtrafiken.

_ F�r�ndringar av l�genhetsbest�ndet genom sammanslagningar av sm�l�genheter.

_ Skapa avsk�rmade uteplatser utan hyresh�jningar.

_ Bo-service och uthyrning backar upp varandra f�r att �ka tillg�ngligheten.

_ Ventilationsprojekt som lett till betydande kostnadsminskningar.

4.6. Etablerandet av rollen som kvartersv�rd

Samtal med ett 40-tal kvartersv�rdar genomf�rdes under september-oktober 1997. Av
dessa intervjuer framgick att den grundl�ggande id�n bakom organisationsf�r�ndringen
- att flytta beslutskompetensen n�rmare kunderna och betona den grundl�ggande f�r-
valtningsprocessen - f�tt starkt genomslag inom gruppen kvartersv�rdar. I f�reg�ende
avsnitt beskrevs hur detta varit fallet ocks� hos cheferna p� f�retagslednings- och dis-
triktsniv�. F�r att f� ytterligare belysning av hur decentraliseringsid�erna n�tt det ope-
rativa ledet - kvartersv�rdarna - gjordes intervjuer med de �terst�ende 28 kvartersv�r-
darna v�ren 1998. Dessa intervjuer bekr�ftade kvartersv�rdarnas i stort sett mycket po-
sitiva inst�llning till sina arbetsuppgifter och sin roll i organisationen.

Den lilla grupp i den f�rsta intervjuomg�ngen som hade kritiska synpunkter att delge
intervjuaren, sade �nd� oftast att de hade en positiv uppfattning om grundtankarna i or-
ganisationsf�r�ndringen. N�gon kvartersv�rd ans�g sig vara starkt pressad av sin ar-
betssituation. Pressen f�rklarade han med ett f�r stort antal l�genheter inom ansvars-
omr�det och att det fanns vissa oklarheter i arbetsf�rdelningen gentemot kollegor, stark
ekonomisk press p� grund av f�r d�lig budget, bristf�llig arbetslokal och f�rest�ende
personalf�r�ndringar. Det var dock inte uppgivenhet som denne kvartersv�rd uttryckte,
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�ven om han upplevde sig ha en stressig situation med f�r m�nga arbetsuppgifter.
Distriktschefen gav bra uppbackning och vissa f�rb�ttringar av arbetssituationen var
n�ra f�rest�ende.

En annan kvartersv�rd konstaterades att �ven om beslutskompetens hade f�rts ut till
kvartersv�rdarna, hade det inte blivit mer tid f�r hyresg�sterna. Detta innebar ett stress-
moment. En av kvartersv�rdarna ans�g att sj�lvst�ndigheten drivits n�stan f�r l�ngt:

Ð Man �r som ett eget litet f�retag med f�r lite tv�rkontakter.

Ytterligare en annan kvartersv�rd menade att hyresg�sterna tvekl�st uppfattade kvar-
tersv�rden som Bostadsbolagets f�retr�dare, men resursbrist p� personalsidan hade gjort
starten tr�g. L�sning p� personalproblemet fanns nu inom synh�ll.

Randanm�rkningar f�rekom ocks� mot den �kade pappershanteringen och i n�got
enstaka fall h�nvisades till vissa f�rdelar med den tidigare rollen som 1:e man. Det
senare b�r ses i mot bakgrund av att ganska m�nga kvartersv�rdar  tidigare varit 1:e
m�n och som s�dana haft ett st�rre personalansvar.

Inst�llningen till samarbetet med och uppbackningen fr�n distriktschefen var n�stan lika
massivt positiv som inst�llningen till den egna rollens utformning. Uttryck som boll-
plank, diskussionspartner �terkom och friheten i den egna rollen betonades. En av de f�
kritiska kommentarerna innebar att distriktschefen kunde vara f�r intresserad av de stora
fr�gorna och mindre av det vardagsn�ra. N�gon tyckte ocks� att den allm�nna informa-
tionen om vad som skedde i Bostadsbolaget hade f�rs�mrats.

Ett intressant inslag i fr�ga om organisationsutveckling var att en del kvartersv�rdar en-
gagerade st�dpersonal i andra uppgifter �n ren st�dning. Mer �n tredjedelen av kvar-
tersv�rdarna rapporterade olika typer av flexibilitet n�r det g�llde f�rdelningen av ar-
betsuppgifterna inom sk�tselgrupperna. Detta kunde ocks� inneb�ra att kvartersv�rdar
trappst�dade i viss omfattning.

4.6.1. Kvartersv�rdarnas ekonomiska ansvar

Kopplingen mellan ekonomi och boinflytande �r uppenbar b�de f�r kvartersv�rdar och
boende. Denna fr�ga hade f�tt speciell aktualitet genom att Bostadsbolaget under �ret
hade sponsrat olika sociala aktiviteter i grannskapet. I inte s� f� fall hade kvartersv�r-
darna f�tt bedriva ett avv�rjande f�rsvar mot vad hyresg�sterna - och ibland ocks� kvar-
tersv�rdarna sj�lva - ans�g vara eftersatt underh�ll. Det hade h�nt att kvartersv�rden at-
tackerats just med argumentet att pengar finns till sponsorinsatser men inte till att slut-
f�ra kanske redan p�b�rjade renoveringsinsatser.

De intervjuade �nskade mer informationsmaterial om bolagets ekonomiska situation
och styrningen av underh�llsverksamheten. S�dant material kunde  anv�ndas b�de i de
dagliga kontakterna med hyresg�sterna och i mer strukturerade aktiviteter, t ex i kon-
taktkommitt�er. Det skulle underl�tta m�jligheterna att f�ra ut rationella sk�l f�r spon-
soraktiviteter och hantera kritik mot att omr�den med l�ngvarigt boende och �ldre hy-
resg�ster ibland efters�tts i renoveringssammanhang.

Samtal p� f�retagsledningsniv� i Bostadsbolaget under v�ren 1998 ger vid handen en
best�md viljeinriktning att fortsatt st�dja och vidareutveckla kvartersv�rdarnas roll i
riktning mot �kad sj�lvst�ndighet. Ett konkret exempel p� detta �r IT-projektet GDA
(Gemensamt Dialog & Analysverktyg) som drivs av Framtiden i samverkan med dot-
terbolagen.
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Det �terst�r dock mycket i tid och arbete innan kvartersv�rdarna har det informations-
st�d och har f�tt den utbildning som kr�vs f�r att de skall kunna ta ekonomiskt ansvar
f�r sina enheter. Det ans�gs att man m�jligen skulle kunna n� dit under 1999. Dessutom
finns skilda uppfattningar p� ledningsniv� om hur tydliga �garens intentioner �r i detta
avseende. VD �r dock f�r sin del helt inst�lld p� att utvecklingen skall drivas vidare mot
�kad decentralisering och st�rre sj�lvst�ndighet f�r kvartersv�rdarna. Han understryker
att en f�ruts�ttning �r r�tt st�d och utbildning. VD i Bostadsbolaget har ett tydligt minne
av att koncernchefen understr�k �garens intentioner i detta avseende i samband med
diskussionerna om hans anst�llning som VD i Bolaget.

4.6.2. Kvartersv�rdarnas f�rh�llande till f�retagets kunder - de boende

En ansats till f�rdjupat ekonomiskt boinflytande som bl a syftade till att ge hyresg�s-
terna mer inflytande betr�ffande ekonomiska dispositioner hade tr�ffats f�r ett omr�de.
Pilotprojekt hade ig�ngsatts med sj�lvf�rvaltning i betydelsen att hyresg�ster tar �ver
ansvaret f�r t ex trappst�dning mot viss hyresreduktion. Medr�knat de omr�den, d�r
man b�rjat tala om och sondera intresset f�r sj�lvf�rvaltning, blev totalantalet ansatser
till sj�lvf�rvaltning en handfull.

Erfarenheter fr�n ett av de omr�den d�r sj�lvf�rvaltning etablerats visade att betydligt
f�rre �n de som f�rst visar intresse till slut engagerar sig i projektet. Det kan ocks� no-
teras att hyresg�ster med invandraranknytning starkt dominerar bland dem som enga-
gerat sig i projektet.

Andra insatser avseende yttre milj� och avfallshantering bedrevs och st�ddes av
engagerade hyresg�ster. T ex har mer eller mindre avancerad blomsterodling fungerat
Ófruktansv�rt bra" enligt en kvartersv�rd.

I vissa omr�den st�dde kvartersv�rdarna b�de organiserade aktiviteter av social karakt�r
och inom milj�omr�det. St�det tog sig uttryck i att lokal st�llts till f�rfogande f�r en
Ó�terbruksgruppÓ som arbetade helt ideellt. Liknande st�d fick ungdomar och �ldre.
S�rskilt notabelt var ett bilkooperativ av ganska ungt datum som givit gynnsamma
erfarenheter.

Ett ytterligare st�d f�r utvecklingen av kundrelationerna dvs kontakterna mellan hy-
resg�ster och kvartersv�rdar, �r kundenk�ter redovisade per kvartersv�rdsomr�de. Varje
kvartersv�rd f�r genom enk�ten ett material som kan anv�ndas i direktkontakter med
hyresg�sterna. En av aff�rsomr�descheferna hade ett dr�mscenario d�r kvartersv�rden
varje m�nad samlar hyresg�sterna i varje trappuppg�ng till samtal.

4.6.3. Kvartersv�rdarnas hantering av uthyrning

Om grundinst�llningen till organisationsf�r�ndringen och kvartersv�rdsrollen var
mycket enhetlig var bilden av den operativa verksamheten i tv� viktiga avseenden -
uthyrning och felanm�lan - betydligt mer sammansatt.

Sk�len till att uthyrningsverksamheten bedrevs p� olika s�tt varierar. Det kan bero p�
antalet l�genheter kvartersv�rden hade ansvaret f�r - det varierade fr�n strax �ver 200
till mer �n 500. En annan f�rklaringsfaktor �r vakansgraden - 2/3 av de intervjuade hade
inga vakanser alls. F�rklaringar m�ste ocks� s�kas i kvarterv�rdarnas personliga prefe-
renser och tillg�ngen p� alternativa personella resurser. M�nga ans�g exempelvis l�gen-
hetsvisning vara ett utm�rkt s�tt att etablera en f�rsta kontakt med nya hyresg�ster me-
dan ungef�r lika m�nga kvartersv�rdar delegerade bort visningarna, alternativt att man
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sj�lv visade ett begr�nsat antal fall. F�ljande kommentarer illustrerar den ena och den
andra uppfattningen:

Ð Bra att vara med redan i detta skede. Kan ing� i Óf�rs�ljningenÓ och relationsbyggandet.

Ð  Visar alltid - s�ljer l�genheten.

Ð Tar sj�lv all visning. Speciellt viktigt om n�gon bor i l�genheten.

Ð Visning kan f�rekomma, men alltid blomma med kort om kontakt inom en vecka.

Ð Visade i b�rjan, men tiden r�ckte inte till. Det var bra ur kontaktsynpunkt.

Ð Visar inte alls. Det sk�ter distriktskontoret.

Ett moment som komplicerade visningsverksamheten var sv�righeter att best�mma tid
med hyresg�ster i bebodda l�genheter. En id� kan vara att det centrala Bo-service f�r-
s�ker sondera om l�mpliga tider, n�r l�genheten s�gs upp.

4.6.4. Kvartersv�rdarnas hantering av felanm�lningar

Felanm�lan och andra kontakter med hyresg�st skedde i h�g grad via kvartersv�rdens
mobiltelefon. Ungef�r 2/3 av de intervjuade hade sin telefon �ppen hela dagen, men
ganska m�nga ans�g att detta ledde till m�nga st�rningsmoment. Kommunikations-
problem av teknisk och spr�klig karakt�r f�rekom. Ovana att l�sa in meddelanden kan
f�rsv�ra kontakterna f�r en del hyresg�ster. Om problemen �r spr�kliga kan personlig
kontakt vara l�sningen. N�gra kommentarer l�ngs skalan fr�n mer till mindre positiv
inst�llning:

Ð Den �ppna telefonen inget problem med 25-30 samtal per dag mot 60-70 i tidigare jobb. Ocks�
bra att den �r handsfree.

Ð Har alltid telefonen �ppen - vill vara tillg�nglig.

Ð Den �ppna telefonen �r inget problem. Avbrotten g�r att hantera. Det �r en avv�gningsfr�ga!

Ð Den �ppna telefonen �r ett acceptabelt stressmoment.

Ð  Har telefonen �ppen hela dagen och blir mindre effektiv. B�ttre �terg� till expeditionstid 7-9
och l�ta akutanm�lningar g� via Bo-service resten av dagen.

Ð Har mobilen �ppen mest hela dagen. Det �r positivt med kontaktm�jligheten. Annars blir det
l�tt information i andra eller tredje hand.

Ð Lite handlar det om att f� ut mesta m�jliga av kvartersv�rden.

Ð I huvudsak �ppen telefon och det kan ibland bli mycket frustrerande.

Ð Bra uppl�gg att hyresg�sten via svarare f�r v�lja att p� egen bekostnad ringa kvartersv�rdens
mobiltelefon om l�get �r akut.

Den sistn�mnda metoden till�mpades med inledningsvis gott resultat inom n�gra
kvartersv�rdsomr�den.

4.6.5. Kvartersv�rdarna och de internationella hyresg�sterna

F�rh�llandet att andelen hyresg�ster med internationell anknytning varierar mycket
starkt mellan olika omr�den avspeglades mycket tydligt i intervjuerna. Bara sex av de
intervjuade kvartersv�rdarna arbetade i omr�den med markant h�ga andelar (70 - 90 %)
hyresg�ster med invandraranknytning. Andelen hyresg�ster med invandraranknytning i
de flesta �vriga omr�den l�g mellan en och tio procent �ven om enstaka omr�den hade
upp till 30%. Det var d�rf�r inte s�rskilt �verraskande att en stark majoritet av de
intervjuade inte s�g dessa hyresg�ster som extra arbetskr�vande.
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Mer intressant var att bilden i omr�den med h�g eller mycket h�g andel invandrare var
synnerligen nyanserad. Det var ocks� tydligt att en grupp som kommit sent och fr�n
milj�er med tydligt annorlunda kultur - somalierna - f�ranledde flest kommentarer men
ofta mycket nyanserade s�dana. N�gra exempel:

Ð Man kan s�ga att somalierna bor "rej�ltÓ. Vi har ocks� haft lite tv�ttstugsbr�k, men dom flesta
�r trevliga och bra.

Ð  Mest problem med somalierna som sliter l�genheterna h�rt. Kan vara stolta och arroganta.
Deras matkultur med starkt doftande r�tter kan vara ett st�rningsmoment f�r andra hyres-
g�ster. Men det finns ocks� familjer som grannarna upplever mycket positivt, b�de svenskar
och invandrare.

Ð  Det finns s� mycket f�rutfattade meningar om somalier - dom �r absolut inget irritations-
moment. Det �r ocks� positivt ur kontaktssynpunkt att jag har en somalier som assistent.

Ð Vi har mycket jobb med  v�ra tre somaliska familjer. Dom �r artiga och trevliga, men lyssnar
inte s� bra p� v�ra instruktioner och sliter l�genheterna h�rt.

Ð Vi har tre somaliska familjer med v�ldigt m�nga barn. Dom g�r inte att n� - vill att vi skall
acceptera deras kultur.

Ð  Vi har en kille fr�n Eritrea och tre somalier p� s�rskild kommunal budget. Har fungerat
mycket bra och underl�ttar kommunikationen betydligt.

4.6.6.  Kvartersv�rdarnas kompetensutveckling

Inst�llningen till f�ruts�ttningarna f�r egen kompetensutveckling var mycket positiv
bland kvartersv�rdarna. Flera av dem n�mnde att de dels f�tt del av utbildningsinsatser i
betydande omfattning, dels att de alltid kunde f� den vidareutbildning som arbetsuppgif-
ten kr�ver.

Ett par utbildningsprojekt fick s�rskilt entusiastiska omd�men. Det g�llde dels utbild-
ningen i f�retagsekonomi p� kv�llstid, dels utbildningen i situationsanpassat ledarskap.
Ett antal kvartersv�rdar hoppades kunna g� utbildningen i f�retagsekonomi. N�gon var
orolig f�r att denna utbildning inte skulle forts�tta att vara tillg�nglig.

4.6.7. Sammanfattande intryck av kvartersv�rdarnas situation

Avslutningsvis �terges ett antal citat som f�ngar upp n�gra av huvudintrycken fr�n
samtalen med de 40 slumpvis utvalda kvartersv�rdarna. F�rst n�gra kommentarer som
tar upp m�jligheter att ytterligare utveckla verksamheten, d�refter n�gra samman-
fattande omd�men som ytterligare understryker att kvartersv�rdsorganisationen blivit en
framg�ng:

Ð Det viktiga �r att vi har god s�kerhet, att vi har snyggt i omr�dena och god service.

Ð Resurserna f�r inte dras ner s� att ambitionsniv�erna blir sv�ra att h�lla.

Ð Sk�tselgrupperna �r f�r s�rbara om n�gon blir sjuk. De b�r ha 3 -5 medlemmar.

Ð Man s�g f�r mycket till antalet l�genheter n�r man gjorde omr�dena.

Ð Tror p� filosofin "N�ra kundenÓ. Den befr�mjar relationen till Bostadsbolaget.

Ð Jag trivs med den nuvarande organisationen. Den har slagit mycket v�l ut.

Ð Heln�jd! Mycket b�ttre att arbeta som kvartersv�rd �n som 1:e man. B�ttre service!!

G�ran Karlssons kompletterande intervjuer med de 28 kvartersv�rdar, som inte kom
med i f�rsta omg�ngen, fullst�ndigar och bekr�ftar bilden som �tergetts ovan. De in-
tervjuade hade generellt sett en mycket positiv inst�llning till omorganisationen och till-
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skapandet av Kvartersv�rdar. Det har f�r de flesta inneburit b�ttre och mer intressant ar-
betsinneh�ll, best�ende av fler arbetsuppgifter och ett stort ansvar. De flesta kvarters-
v�rdarna ans�g vidare att de f�tt ett bra beslutsmandat f�r att kunna sk�ta arbetet p� ett
effektivt s�tt.

De flesta var n�jda med relationen och samarbetet med sin n�rmaste chef. En del
saknade dock lite mer positiv feedback emellan�t.

En klar majoritet trodde att hyresg�sterna upplever en positiv f�r�ndring av servicegra-
den i sina omr�den. Kvartersv�rdarna kunde efter f�r�ndringen ge snabbare besked och
hade ocks� en st�rre n�rhet till hyresg�sterna. Genom mobiltelefonen hade de ocks� en
betydligt b�ttre tillg�nglighet idag �n tidigare. Direktkontakten med hyresg�sterna gav
b�ttre kommunikation och minskar ledtiderna f�r arbeten som skall utf�ras.

Kvartersv�rdarnas arbetssituation i de flesta avseenden st�mmer v�l �verens med vad
den arbetsvetenskapliga forskningen bed�mer som viktigt f�r en motiverande och bra
psykosocial arbetsmilj�.

De intentioner som Bostadsbolaget hade med kvartersv�rdsorganisationen, verkar
avspeglas i vad kvartersv�rdarna hade att s�ga om b�de den egna och hyresg�sternas
situation.

4.6.8. Gr�ns�verskridandets komplikationer

Kvartersv�rdens roll �r att se till att fl�det av information fr�n kunderna och fl�det av
tj�nster till dessa fr�n f�retaget fungerar. Kvartersv�rden kan ses som ledare f�r det slag
av "gr�nsl�sa fl�desgrupper", som det numera talas alltmer om b�de i varu- och
tj�nsteproduktion. I den rollen har kvartersv�rden s�v�l det egna f�retagets resurser till
f�rfogande som m�jlighet att upphandla tj�nster fr�n ett frist�ende n�tverk av under-
leverant�rer. Den nya rollen korsar ocks� traditionella institutionella gr�nslinjer.

En inte alldeles ov�ntad facklig komplikation kan m�jligen p�verka det fortsatta f�r-
loppet. Den bottnar i de krav ifr�ga om personal- och arbetsmilj�ansvar som den sj�lv-
st�ndiga rollen kan komma att st�lla. Kvartersv�rdens roll �r redan nu, och kan �nnu
mer bli, s�dan att den till sitt arbetsinneh�ll n�rmar sig eller �verskrider traditionella
skiljelinjer mellan personalkategorier som arbetare, arbetsledare, tj�nstem�n. D�rmed
�verskrids ocks� skiljelinjer mellan olika fackliga organisationers rekryteringsomr�den.
En i viss m�n besl�ktad synpunkt inneb�r en varning mot att kvartersv�rden f�r f�r
mycket administrativa uppgifter och fj�rmar sig fr�n hyresg�sterna. Ledmotivet m�ste
alltid vara:

- Fokusera kundnyttan!

4.7. Koncernens styrning av Bostadsbolaget

Vi har tidigare framh�llit att de olika bostadsf�rvaltande bolagen inte l�ngre �r t�nkta att
vara helt sj�lvst�ndiga utan att de skall styras av �garnas m�l via moderbolaget
Framtiden. Hur denna styrning g�r till kan illustreras av arbetet med 1999 �rs aff�rsplan
och budget. Inf�r detta arbete hade Bostadsbolaget �lagts sparkrav p� drifts- och
administrationskostnader i storleksordningen 70 Mkr under en tv��rsperiod.

Den �rliga processen att ta fram aff�rsplaner startar med att Framtiden-koncernens VD i
VD-r�det l�gger fram en �versiktlig plan. Denna plan f�r sedan sjunka ner genom bola-
gens organisationer. Utfallet av denna process blir underlag f�r en halvdagskonferens
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d�r dotterbolagens verkst�llande direkt�rer med n�gra av sina medarbetare deltar.
Konferensens resultat blir avstamp f�r dotterbolagens arbete med aff�rsplan, verksam-
hetsplan och budget.

Resultaten av detta arbete presenteras med fullst�ndig �ppenhet dotterbolagen emellan
vid en ny konferens p� f�rh�sten, denna g�ng under en och en halv dag. Dotterbolagens
egna styrelser har d� redan f�tt aff�rsplanen presenterad. Som tidigare beskrivits har
Framtidens koncernchef b�de n�rvaro- och yttrander�tt vid dotterbolagens styrelsesam-
mantr�den, men har i varje fall n�r det g�ller Bostadsbolaget inte d� gjort n�gra korri-
geringsinsatser. S�dana eventuella insatser g�rs i st�llet dessf�rinnan vid informella
kontakter mellan f�retagsledningarna i Framtiden och Bostadsbolaget. De �syftade be-
sparingarna har under 1999 f�r Bostadsbolagets del �stadkommits genom betydande
nedsk�rning p� chefsniv�. Aff�rsomr�dena och deras internstyrelser har avskaffats.
Antalet distrikt har reducerats (se figur 3).

Figur 3 Bostadsbolagets organisation 1999
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5. Hur �stadkoms f�r�ndring i sv�rf�r�nderliga organisationer?

I kapitel 4 har vi beskrivit hur Bostadsbolagets organisation s�g ut f�re och, framf�r allt,
efter f�r�ndringen. Den nya organisationen �r mer kund- och fl�desorienterad �n den
gamla. Detta g�ller inte bara intentionerna bakom den nya organisationen utan �ven hur
den fungerar i praktiken, sedd genom medarbetarnas �gon. Det �r ocks� helt klart att
f�r�ndringen 1999 �nnu inte �r �ver och i hamn. Men v�rt sammanfattande intryck �r att
den hittills g�tt �t r�tt h�ll.

Vi har �nnu s� l�nge inte sagt s�rskilt mycket om hur det kommer sig att f�r�ndringen
kunde ske. Oddsen kan inledningsvis inte ha varit s�rskilt stora f�r framg�ng. Tre sj�lv-
st�ndiga organisationer styrda av olikartade traditioner snarare �n av sina styrelser eller
av kunderna, skulle till�gna sig ett modernare s�tt att arbeta. De var anpassade till att
hantera sin situation i det politiska systemet genom vad statsvetaren Lindblom (1959)
har kallat "muddling through". Lindblom ifr�gas�tter m�jligheten att �ver huvud taget
n� framg�ng i s�dana radikala omstruktureringar. M�nga organisationsf�r�ndringar med
mycket gynnsammare utg�ngsf�ruts�ttningar har ocks� i praktiken misslyckats!

I redog�relsen i kapitel 4 framskymtar att en ny, professionell koncernledare haft en
viktig roll att spela. Konsulter har anlitats f�r att hj�lpa till i f�r�ndringsarbetet. Utbild-
ningsinsatser har satts in. Samtidigt antyds v�sentliga tillkortakommanden i f�r�nd-
ringsprocessen. Hit h�r sv�righeter att utveckla st�djande redovisnings- och informa-
tionssystem. Det f�rekommer att m�nga personer �r �verlastade medan andra resurser
inte utnyttjas. Frontpersonalen - kvartersv�rdarna - f�r ibland m�ta anstormningar utan
tillr�ckligt underst�d fr�n de bakre linjerna.

F�r�ndringsprocessens styrkor och svagheter i Framtiden har stora likheter med f�r�nd-
ringsprocesser i andra organisationer. De kan inte helt f�rklara processens grad av fram-
g�ng. Ytterligare en f�rklaringsfaktor m�ste till. Vi tror att den f�rklaringen kan st� att
finna i en f�r�ndring p� h�gre systemniv�, n�mligen den f�r�ndrade �garstyrningen av
G�teborg Stads bostadsf�rvaltning. Denna f�r�ndring av vad organisationsforskaren
Rhenman (1975)  kallat organisationens "metastyrning" eller meta-management be-
handlas i f�ljande kapitel.
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6. Teori om Corporate Governance

6.1. Bostadskonsumenterna och oligarkins j�rnh�rda lag

Corporate governance kan �vers�ttas till Ó�garstyrning av aktiebolagÓ. Corporate
Governance har under senare �r blivit en viktig fr�ga i den ekonomiska debatten.
Orsaken �r att de fonder, som i USA skall f�rvalta pension�rernas besparingar, tr�ttnat
p� att b�rsf�retagens f�retagsledningar ofta kan besl�s med att s�tta sina egna
ambitioner och intressen framf�r aktie�garnas. Rolf Carlsson har i sin bok �garstyrning
(1997) redogjort f�r den amerikanska debatten och ocks� pekat p� hur resonemangen i
h�g grad har till�mplighet p� den svenska situationen. Inte minst menar Carlsson, att
stora vinster i form av �kat v�lst�nd och fler arbetstillf�llen skulle kunna vinnas genom
�garstyrning av kommunal verksamhet.

Det problem, som f�ranlett diskussionen om �garstyrningen, �r att �gandet �r skilt fr�n
ledningen av f�retaget. Man kan inte vara s�ker p� att ÓagentenÓ, den anst�llda f�retags-
ledningen, agerar i ÓhuvudmannensÓ, �garens eller ÓprincipalensÓ, intresse. Det f�re-
ligger d�rf�r ett principal/agentproblem i alla f�retag d�r �garen inte �r densamme som
den verkst�llande ledningen.

I offentliga sammanhang �r problemet likartat. Den italienske statsvetaren Michels
(1962[1911]) har formulerat problemet som oligarkins j�rnh�rda lag: I demokratiska
organisationer tillskansar sig s� sm�ningom en elitgrupp makten och utnyttjar den f�r
egna intressen. Hur kan man vara s�ker p� att den valde representanten agerar i huvud-
mannens, v�ljaren, intresse och inte i sitt eget? Vad g�ller kommunala bolag, tillkom-
mer en l�nk i den offentliga kommandokedjan, n�mligen den anst�llda bolagsledningen.
Det som behandlas i den h�r rapporten �r fr�gan hur de politiska f�rtroendem�nnen i
kommunstyrelsen ska f� den anst�llda ledningen f�r bostadsbolag att agera i kommun-
inv�narnas intresse.

6.2. Inget nytt under solen

Medvetenheten om vanskligheten i att l�ta n�gon annan sk�ta ens aff�rer �r mycket
gammal. Evangelisten Lukas formulerar problemet i ber�ttelsen om mannen som innan
han for bort gav sina tj�nare ett pund var att f�rvalta. N�r han kom tillbaka och avkr�v-
de r�kenskap, befanns det att den f�rste tj�naren hade sk�tt sig bra. Hans pund hade
givit tio pund i vinst. Men den siste tj�naren hade gr�vt ner sitt pund i marken och kun-
de d�rf�r inte betala igen mer �n detta.

Mannen bel�nade den f�rste tj�naren rikligt. Men den siste tj�narens pund togs ifr�n
honom och gavs till den f�rste. Man f�rebr�dde d� mannen och sade:

− Han har ju redan tio pund!

Mannen f�rsvarade sig med orden:

− Var och en som har, �t honom skall varda givet, men den som icke har, fr�n honom
skall tagas ocks� det han har.
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6.3. �garstyrning i den ekonomiska debatten

Adam Smith (1776) var skeptiskt inst�lld till aktiebolag med anst�lld f�retagsledning.
Han fruktade slarv och sl�seri och hans slutsats l�d: ÓF�rsumlighet och �verfl�d kom-
mer d�rf�r alltid att r�da, i st�rre eller mindre grad i sk�tseln av ett s�dant bolags aff�-
rerÓ. Men agentstyrda aktiebolag tillv�xte i antal och betydelse, trots Smiths varningar.

Etthundrafemtio �r senare publicerade Thorstein Veblen The engineers and the price
system (1924). Veblen drev en mot Smith stridande tes, n�mligen att anst�llda, profes-
sionella f�retagsledare �r att f�redra framf�r �garledning av f�retagen. Med sina profes-
sionella managementkunskaper och yrkesetik skulle de effektivisera f�retagen och mot-
verka monopoltendenser i n�ringslivet.

Den moderna debatten kan tidsbest�mmas till utgivningen av AA Berles och GC Means
The modern corporation and private property (1932). F�rfattarna resonerade utifr�n den
iakttagelsen att ju mer �gandet spreds, desto maktl�sare blev �garna i f�rh�llande till f�-
retagsledningen. Detta f�rh�llande skulle, enligt deras dystra profetia, leda till att f�reta-
get och �garna plundrades. Vad �garna som b�st och med lagens st�d kunde hoppas p�
�r:

É en hygglig grad av uppm�rksamhet f�r aff�rerna, lojalitet med bolagets intressen,
samt �tminstone rimlig aff�rsm�ssig f�rt�nksamhet.

Berle & Means utvecklade med andra ord Adam Smiths farh�gor.

En tidstypisk bok fr�n 1941 i svensk �vers�ttning 1947 �r Burnhams Direkt�rernas
revolution. I en direkt�rernas revolution skulle kapitalismen komma att ers�ttas av
ÓmanageralismenÓ, ett begrepp som visar stora likheter med ÓkorporatismenÓ, som vid
bokens tillkomst var popul�r, inte bara i Italien och Tyskland. Burnham uppfattade de
kapitalistiska �garna som parasiter och som lata dilettanter n�r de blandade sig i direkt�-
rernas ledning av f�retagen. Burnham gick allts� p� Veblens linje i principal/agent-
debatten.

J A Schumpeter var en Kassandra som f�rutsp�dde kapitalismens byr�kratisering.
Entrepren�rerna skulle komma att ers�ttas av direkt�rerna. Nollorna eller Ókontors-
arbetarnaÓ skulle komma att leda f�retagen. I boken Capitalism, socialism, and dem-
ocracy (1943) kan man l�sa:

Ð Den kapitalistiska processen tar livet av �gandets id� genom att ers�tta fabrikens
v�ggar och maskiner med blott en bunt aktierÉ Avmaterialiserat, avfunktionaliserat
och fr�nvarande �garskap ut�var inget inflytande och framkallar ingen moralisk
lojalitet p� samma s�tt som den levande formen av �garskap gjorde. Efter en tid
kommer ingen att vara kvar som verkligen bryr sig om att f�rsvara det Ð ingen inuti
och ingen utanf�r storbolagen.

Schumpeter s�g s�lunda inte ett principal/agentproblem i motstridande intressen som
Berle & Means och Burnham hade gjort. Det han m�lar upp �r att b�de �gandet och
f�retagsledandet tr�ttnar. Norrl�nningen skulle s�ga att:

Ð Ingen bryr sig.
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I The industrial state (1967) resonerar JK Galbraith efter delvis samma linjer som
Burnham. F�rfattaren utg�r fr�n ett motivationspostulat som inneb�r att storbolags-
direkt�rerna drivs fr�mst av expansionslusta och trygghetsbehov. Dessa direkt�rer �r
medlemmar av en ÓteknostrukturÓ som, oberoende av �garna, p� ett planekonomiskt vis
styr alltmer av konsumtionen i samh�llet efter storf�retagens produktionsbetingelser.
Teknostrukturen skapar de l�mpliga, men on�diga, konsumtionsbehoven. Galbraiths
konspirationsteorier togs v�l emot i det d� r�dande samh�llsklimatet.

P� senare �r har termerna ÓagentteoriÓ och ÓkontraktsteoriÓ kommit i bruk, troligen som
en f�ljd av att akademiska jurister i �kad omfattning b�rjat intressera sig f�r omr�det
corporate governance och f�r principal/agentproblemet. Men agentteorin, exempelvis
representerad av Jensen & Meckling (1986), Fama (1980), Alchian & Demsetz (1972),
visar stora likheter med det som g�r under namnet ÓintressentmodellenÓ f�r 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 intressent-
modellen, �r kontraktens inneh�ll av bidrag och bel�ningar fr�n olika parter och
f�retagsledningens roll i sammanhanget.

Ledningens expansionsmotiv har f�rutom av Galbraith postulerats av flera k�nda
ekonomer. I Business behavior, value, and growth (1959) h�vdar Baumol att bolags-
chefen �r oms�ttningsmaximerare. Marris (1964) antar tillv�xtmaximering som m�l.
Williamson (1964) �r inne p� liknande tankeg�ngar i The economics of discretionary
behavior. Expansion och oms�ttning p� tv�rs med �garnas avkastningsintresse, nota
bene.

Den g�llande svenska lagstiftningen om aktiebolag daterar sig fr�n 1975. Den f�rsta
f�rordningen i �mnet kom 1848 och f�ljdes av lagarna fr�n 1895, 1910 och 1944. F�re
1944 fanns inte rollen som VD medtagen i aktiebolagslagen. I 1944 �rs lag gavs sty-
relsen r�tten att utse VD. Lagstiftningen f�r naturligt nog begr�nsa sig till den negativa
aspekten p� principal/agentproblemet; att hindra VD fr�n att handla felaktigt och trol�st.
Den kr�ver inte, som ber�ttelsen i Lukasevangeliet, att ledningen ska ge �garna tiofallt
igen.

�garfr�gor �r politiskt intressanta och det politiska intresset har genererat m�nga utred-
ningar och politiskt/ideologiska b�cker, till exempel CH Hermanssons Monopol och
storfinans Ð de femton familjerna (1962). Den senaste statliga utredningen �r �gar-
utredningen (SOU 1988:38). Den f�regicks av en utredning med det f�r tiden f�rv�n-
tade namnet Koncentrationsutredningen (SOU 1968:7). I alla tre skrifterna antas ett
koncentrerat �gande betyda stort inflytande �ver f�retaget. Av detta f�ljer hypotesen om
ett positivt samband mellan koncentration och effektivitet. Denna hypotes har givit
upphov till omfattande forskningsanstr�ngningar. (Se f�r exempel Jan Gletes �gande
och industriell omvandling fr�n 1987 och H�kan Lindgrens Aktivt �gande Ð Investor
under v�xlande konjunkturer fr�n 1994).

6.4. Tj�nstesektorns monopolisering

Det ovan dokumenterade intresset f�r principal/agentproblemet under nittonhundratalet
f�rklaras av den �kande representativiteten under detta �rhundrade. Medelstora och
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stora f�retag har kommit att ledas, inte av �garna, utan av anst�llda verkst�llande direk-
t�rer. P� det politiska f�ltet har i Sverige tio g�nger s� m�nga kommuner reducerats till
287. Avst�nden, de s� kallade kommandokedjorna, mellan huvudm�nnen eller princi-
palerna; �garna respektive v�ljarna och deras representanter eller agenter, har �kat och
d�rmed styrproblemen.

Sverige utm�rker sig internationellt genom att tillerk�nna kommuner och landsting
monopolprivilegier �ver en stor del av tj�nstesektorn. Genom sin storlek borde denna
sektor ocks� h�r kunna bli den viktiga tillv�xtkraft som den �r i Nordamerika. Men
kommunernas organisation f�rhindrar ett aktivt och v�rdeskapande ut�vande av �gar-
rollen. Politikerrollen inneh�ller of�renliga krav och politikerna har d�rf�r sv�rt att ge
tydliga m�l f�r den tj�nsteproduktion som kommunen bedriver. Sj�lvhush�llningslogi-
ken dominerar �ver tanken p�  att effektivitet kan �stadkommas genom utveckling av
professionell kompetens. Planerings- och redovisningsprinciper tycks utformade snarare
f�r att vilseleda medborgarna �n p� att ge korrekt information om resursanv�ndningen.

Man kan urskilja tv� v�sentliga orsaker till bristen p� tillv�xt i den svenska ekonomin
under det sista kvartsseklet. Den ena �r avsaknaden av konkurrens inom stora delar av
tj�nstesektorn, som numera syssels�tter 75 procent av de f�rv�rvsarbetande. Den andra
�r bristande kompetens och professionalitet hos �garna av olika verksamheter i ut�van-
det av �garrollen.

Bristen p� konkurrens g�r att missn�jda kunder, t ex i �ldrev�rden, inte kan r�sta med
f�tterna och s�ka sig till en konkurrent. F�ljden blir att incitamenten att f�rb�ttra v�rden
f�rsvagas.

Brister i �garkompetens medf�r bl a att verksamheter till�ts att vildvuxet och slump-
m�ssigt utvecklas i olika riktningar ist�llet f�r att styras av klara visioner av vad som
b�st kan ge kundnytta. Brister i �garnas styrning medf�r ocks� fritt spelrum f�r b�de
ledning och andra grupperingar att tillgodose sina intressen p� bekostnad av s�v�l det
ekonomiska resultatet som f�rm�gan att g�ra nytta i samh�llet.

De kommunala bostadsf�rvaltningarna har ofta en dominerande st�llning p� den lokala
bostadsmarknaden, �ven om de ej �r monopol. Genom att dessa bolag dels har �tnjutit
speciella f�rdelar vad g�ller marktilldelning och finansiering, dels genom att konkur-
rerande f�rvaltare genom hyresregleringen �r f�rhindrade att s�tta h�gre hyror �n de
kommunala bolagen, har de kommunala bolagen dock befunnit sig i en monopol-
liknande situation. Detta f�rklarar varf�r bostadsmarknaden i Sverige karakt�riseras av
stagnation och varf�r f�rvaltarna inte �r intresserade av att lyssna till de boendes behov
och �nskem�l. Ett principal/agentperspektiv ger oss vidare anledning att f�rv�nta oss,
att det finns stora brister i kommunernas f�rm�ga att ut�va sin �garroll med p�f�ljd att
verksamhetsinriktningen blir oklar. Resurser kommer att anv�ndas b�de ineffektivt och
f�r andra �ndam�l �n f�r kommunens b�sta.

I kapitel 2  presenterade vi teoretiska argument f�r att konkurrensutsatta tj�nstef�retag,
f�r att kunna �verleva, b�r organiseras i kundorienterade fl�den. Men aldrig s� god
organisering �r bara ett medel och �r ej tillr�ckligt f�r att g�ra ett tj�nstef�retag fram-
g�ngsrikt. G�ng p� g�ng demonstrerar utvecklingen att organisationsf�r�ndringar �r efe-
m�ra. De �r stormvindar som bl�ser fram �ver en organisation. Likt ett s�desf�lt b�jer
sig organisationen, s� l�nge stormen varar. N�r f�r�ndringens vind bedarrat, reser sig
organisationen och �tertar samma skepnad som f�rut. F�r att ett f�retag skall kunna
skapa kundnytta m�ste det utveckla v�rderingar och visioner om vilka kunder det skall



G�teborgsmodellen                                            6.Teori om Corporate Governance
Ingemar Erixon, Bengt Stymne & Bo Persson, 1999

-  29  -

inrikta sig p� och vad som nu och i framtiden kommer att kunna tillfredsst�lla och locka
dessa kunder. �garen har en viktig roll att se till att ledningen verkligen har trov�rdiga
s�dana visioner och att de bygger upp f�retaget f�r att f�rverkliga dem. �garna b�r
allts� st�dja att f�retaget utvecklar en s�rpr�glad kompetens.

I n�sta kapitel skall vi beskriva hur G�teborgs kommun b�rjade upptr�da som aktiv �ga-
re i f�rh�llande till sin bostadsf�rvaltning och vilka konsekvenser dessa �tg�rder f�tt.
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7. �garen och Framtiden

7.1. �garnas beslut och agerande 1990/91

H�sten 1990 besl�t kommunstyrelsen i G�teborg att starta en utredning som skulle
l�mna f�rslag om hur det allm�nnyttiga boendet i G�teborg borde utvecklas. En f�r-
slagsskrivelse fr�n de politiska partierna hade givit direktiv f�r utredningsarbetet. Den
grundl�ggande utg�ngspunkten var, att de boende m�ste ges ett l�ngtg�ende inflytande
�ver sin bostad och dess n�rmaste omgivning. Utredningen skulle unders�ka m�jlighe-
terna att tillskapa sm� sj�lvst�ndiga resultatenheter. Vidare framh�lls att en ny och ef-
fektivare organisation av verksamheten borde �verv�gas.

I november 1990 uts�g kommunstyrelsen den politiska styrgrupp som skulle ansvara f�r
utredningen av det allm�nnyttiga boendet i G�teborg. Uppdraget att genomf�ra utred-
ningen fick en arbetsgrupp med direkt�r Thomas Alexandersson som ordf�rande och
advokat Anders Wikstr�m som sekreterare. I gruppen ingick ocks� avdelningschef
Ragnar Martinsson fr�n stadskansliet och finansieringsr�dgivaren Per Rinder.

Thomas Alexandersson hade ett par �r tidigare avslutat en period som VD f�r Bostads
AB Poseidon och �stadkommit en s� god utveckling av detta f�retag att kommunens
ledning hade en stark tilltro till hans bed�mningar. Anders Wickstr�m och Per Rinder
hade i olika f�r�ndringsprojekt n�ra samarbetat med Alexandersson och arbetsgruppen
bed�mdes d�rf�r ha f�ruts�ttningar att leverera ett bra beslutsunderlag.

Arbetsgruppens utg�ngspunkt var bed�mningen att kommunens bostadsbolag var p�
v�g in i en helt ny situation. De hade dittills haft en skyddad tillvaro med h�g inflation
och en r�ntekostnad f�r om- och nybyggnader p� 2-3 procent med de statliga subven-
tionerna, vilket innebar negativ realr�nta. Det nya l�ge man m�ste anpassa sig till inne-
bar l�g inflation och en r�ntekostnad p� 6-8 procent, vilket innebar en realr�nta p� 4-5
procent. Till detta kom ocks� h�gre kostnad genom snabbare avtrappning av de statliga
l�n bostadsbolagen hade.

De stigande kostnaderna skulle komma att leda till minskad investeringsvolym och bo-
lagen skulle komma att f� stora problem med sina stora organisationer  f�r om- och ny-
byggnad som skulle komma att sakna syssels�ttning.

Vidare fanns bland politikerna en ambition att s�nka hyresniv�erna och detta kunde en-
dast ske genom att kostnaderna pressades ner. S�rskilt i ytteromr�dena skulle det inte
r�cka med �tg�rder i fastigheterna f�r att attrahera socialt stabila familjer. L�gre hyror
skulle ocks� kr�vas. P� det s�ttet skulle boende i ytteromr�den kompenseras f�r den
l�ngre resv�gen och den s�mre kulturella servicen.

Arbetsgruppen f�rutsatte att personalf�r�ndringar och avvecklingar skulle genomf�ras
p� ett ordnat s�tt, s� att individer inte kom till skada. Man gjorde ocks� den bed�m-
ningen att stordriftsf�rdelarna �r sm� inom fastighetsf�rvaltning. De finns egentligen
bara p� den finansiella sidan. Det ans�gs d�rf�r rimligt att man l�gger ut besluts-
kompetens och ansvar p� de minsta enheterna. Det g�r inte att centralstyra en
verksamhet av denna typ var - och �r - utredarnas uppfattning.

Arbetsgruppen  hade ocks� stark och enhetlig politisk uppbackning f�r att de allm�nnyt-
tiga bostadsf�retagen skulle drivas p� ett riktigt och professionellt s�tt.
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I november 1992 fattade kommunfullm�ktige beslut om den fortsatta utvecklingen av de
allm�nnyttiga bostadsf�retagen i G�teborg med arbetsgruppens och den politiska styr-
gruppens f�rslag som bas. Beslutet innebar ett uppdrag till F�rvaltnings AB Framtiden,
att pr�va och verkst�lla genomf�randet av de f�reslagna �tg�rderna. Styrelseordf�rande
i Framtiden var vid denna tidpunkt Johnny Magnusson (m) och vice ordf�rande G�ran
Johansson (s). Som grund f�r flera av arbetsgruppens allm�nna �verv�ganden l�g en bo-
stadsanalys f�r G�teborg som utf�rts av professor �ke E Andersson. S�rskilt tog arbets-
gruppen fasta p� syns�ttet att bost�der utg�r en del av samh�llets infrastruktur och att
attraktiva bost�der kan bidra till utvecklingen av staden.

De �tg�rder som angavs i den genomf�randehandling som styrelsen i Framtiden givit
arbetsgruppen i uppdrag att utarbeta och som var f�rdigst�lld i januari 1993 var i f�rsta
hand f�ljande:

Verksamhetens inriktning

_ Bostadsf�retagen skall erbjuda bost�der �t olika typer av bostadskonsumenter och
efterstr�va ett brett utbud av bost�der med stor valfrihet f�r bostadskonsumenterna.

_ Ett l�mpligt antal av bostadsf�retagens l�genheter b�r ombildas till bostadsr�tt.

_ Individuella l�genhetsfonder f�r det inre periodiska l�genhetsunderh�llet g�rs
obligatoriska.

_ Omr�desfonder f�r det periodiska gemensamma yttre och inre underh�llet g�rs
obligatoriska. Varje fastighet eller enhetlig grupp av fastigheter g�rs till en separat
resultatenhet.

_ Uppl�telseformen kooperativ hyresr�tt utvecklas vidare och genomf�rs i �kad
omfattning.

Organisation av verksamheten

_ Framtiden skall utveckla �vergripande och gemensamma strategier f�r
verksamheten i koncernen.

_ Framtiden skall uppst�lla krav p� de i koncernen ing�ende bolagen.

_ Framtiden skall ombes�rja vissa koncerngemensamma funktioner.

_ Ett s�rskilt byggbolag inr�ttas f�r ny- och ombyggnad i egen regi, varvid nuvarande
organisationer f�r byggande hos de tre bostadsf�retagen  avvecklas.

_ Ett s�rskilt bolag f�r kommersiella fastigheter inr�ttas i koncernen.

Vidare angavs bl.a. att en verkst�llande direkt�r m�ste rekryteras f�r att under styrelsen
leda f�r�ndringsarbetet och svara f�r att moderbolagets �vriga uppgifter skulle fullg�-
ras. Detta innebar att Framtiden aktiverades i sin �garroll. Framtidens �garroll skulle in-
te l�ngre begr�nsas till de uppgifter som beskrivits i bilaga till styrelseprotokoll fr�n de-
cember 1991. I denna PM anges att moderbolagets roll i huvudsak ligger inom redovis-
ningsomr�det och att massmediakontakter i allm�nhet skall h�nvisas till styrelsen.

Vid Framtidens styrelsesammantr�de i februari 1993 f�redrog Per Rinder utrednings-
materialet och styrelsen st�llde sig bakom huvuddragen i genomf�randef�rslaget samt
fastst�llde ocks� den f�reslagna VD-instruktionen.
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7.2. Framtiden aktiveras och VD rekryteras

I slutet av februari 1993 fastst�llde Johnny Magnusson och G�ran Johansson, d� ord-
f�rande respektive vice ordf�rande i Framtiden, f�ruts�ttningarna f�r VD-rekryteringen.
Av deras presentation framgick att fr�gan om utvecklingen av det allm�nnyttiga boendet
i G�teborg drivits av i f�rsta hand moderater och socialdemokrater. Som s� ofta i
toppchefssammanhang, ville man genomf�ra rekryteringsprocessen snabbt med
inriktning p� att nye VD skulle vara ig�ng efter semestrarna.

VD:s huvuduppgift var klar:  Att genomf�ra kommunfullm�ktiges beslut om allm�n-
nyttans f�r�ndrade inriktning. VD m�ste ocks� vara helt inf�rst�dd med att de tre bo-
stadsf�retagen m�ste uppn� en s�dan ekonomisk styrka att de skulle kunna verka utan
kommunala garantier. Ett starkt sk�l f�r att f�r�ndringsarbetet m�ste starta och bedrivas
snabbt var den uttalade risken att koncernen skulle ha 3 500 - 4 000 tomma l�genheter
inom ett �r.

Analysen av framtidsplanerna resulterade i en kravspecifikation som fastst�lldes i
mitten p� mars. F�ljande krav st�lldes:

_ Bred f�retagsledningserfarenhet fr�n fastighetsbolag med inriktning p� bost�der.

_ F�ruts�ttningar och intresse f�r att arbeta i ett f�retag �gt av en kommun och med
politisk styrelse.

_ F�rm�ga att leda koncernens verksamhet med full respekt f�r dotterbolagens
integritet.

_ F�rm�ga att utveckla s�dana styr- och rapporteringssystem inom koncernen att
styrelsen fortl�pande kan h�llas underr�ttad om dotterbolagens utveckling i fr�ga
om

- f�rr�ntning p� eget kapital

- konsolidering i form av soliditetstal

- l�nsamhetskrav p� investeringar

- ramar och beting betr�ffande k�p och f�rs�ljningar, om- och nybyggnation samt
�vriga investeringar och desinvesteringar

_ F�rm�ga att medverka till f�rst�rkt inflytande f�r hyresg�sterna ocks� p� basniv� i
organisationen.

_ Intresse f�r fortsatt utveckling mot nya uppl�telseformer som bostadsr�tt och
kooperativ hyresr�tt.

_ F�rm�ga att kommunicera med olika intressenter - �gare, ledningarna f�r
dotterbolagen, hyresg�ster, fackliga organisationer, samh�lleliga funktioner.

Uppdragsgivarna f�rmedlade inga namnf�rslag, men det var helt i sin ordning att ut-
nyttja s�v�l medlemmarna i arbetsgruppen som f�retagsledare inom koncernen f�r att
diskutera namn p� kandidater. Kretsen av bidragsgivare n�r det g�llde namnuppslag
blev till slut ett femtontal personer med bakgrund inom b�de den publika och den pri-
vata sektorn. Kontakter med t�nkbara 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 f�rsteg f�r Kurt Eliasson, som var chef
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f�r Riksbyggen i G�teborg. Eliasson uts�gs till VD f�r det aktiverade Framtiden vid
styrelsesammantr�det den 16 juni 1993.

7.3. �gardokumentet

Vid Framtidens styrelsesammantr�de den 23 september 1993 f�redrog VD Kurt Elias-
son en sammanfattning av den utredning som f�reg�tt kommunfullm�ktiges beslut den 5
november 1992 om Framtidens aktivering. �garens mycket starkt uttalade �nskem�l,
om decentralisering av verksamheten  genom att de boende ges ett l�ngtg�ende
inflytande �ver sin bostad och dess n�rmaste omgivning, betonades. VD  refererade
ocks� utredningens f�rslag om brett utbud, viss omvandling till bostadsr�tt, individuella
l�genhetsfonder, omr�desfonder, resultatenheter och kooperativ hyresr�tt.

F�r att kunna fullg�ra sina uppgifter som moderbolag i koncernen d�r de tre f�rvaltande
bostadsbolagen Poseidon, Familjebost�der och Bostadsbolaget skulle komma att ing�
kr�vdes att moderbolaget

_ utvecklade gemensamma strategier f�r koncernen

_ st�llde krav p� koncernf�retagen

_ inr�ttade enheter f�r bostadsr�tt och resultatenheter

_ inr�ttade s�rskilt byggbolag

_ inr�ttade s�rskilt bolag f�r kommersiella fastigheter

VD redovisade ocks� koncernens m�l i fr�ga om stabil ekonomi, ekonomisk
uppf�ljning, noggranna prognoser, samordning av k�p och f�rs�ljningar, investeringar
och desinvesteringar  samt att verka utan kommunala garantier. De uppst�llda m�len
innebar krav p� ramar och beting f�r koncernbolagen exempelvis i fr�ga om f�rr�ntning
av eget kapital, konsolidering, l�nsamhet p� investeringar, k�p och f�rs�ljning, om- och
nybyggnad.

Styrelsen besl�t fastst�lla VD:s f�rslag till organisation utifr�n de angivna f�ruts�tt-
ningarna. Styrelsen besl�t ocks� att kommunen forts�ttningsvis skulle uppst�lla verk-
samhetsm�l f�r koncernen som helhet, att l�pande samr�d och rapportering mellan
kommunen och koncernen skulle ske genom dess moderbolag och att stadskansliet ej
l�ngre skulle bitr�da styrelsen och VD i Framtiden i det l�pande arbetet.

7.3.1. F�rsta versionen av �gardokumentet produceras

F�r att styra den fortsatta utvecklingen inom koncernen p�b�rjades omedelbart arbetet
med att ta fram �gardokumentet d�r motiv och m�l, aff�rsid�, gemensamma strategier
samt policies f�r ledning, personal, finans, investeringar och milj� skulle fastl�ggas.

I denna fas tillgodogjorde sig koncernledningen erfarenheter fr�n styrningen av andra
koncerner. I det omfattande beredningsarbetet deltog ocks� verkst�llande direkt�rerna i
de tre bostadsbolagen och specialister/konsulter representerande olika kompetens-
omr�den.

Som ett led i beredningsarbetet hade VD-arna i de tre stora bostadsf�retagen i
koncernen f�tt l�mna synpunkter p� det tillt�nkta uppl�gget. Detta skedde under
december 1993. De f�rsta m�naderna 1994 genomf�rde Kurt Eliasson samtal/
f�rhandlingar med de tre VD-arna och var d�refter beredd att framl�gga f�rslag till det
f�rsta �gardokumentet vid Framtidens styrelsesammantr�de 22 mars 1994 (se bilaga 1).
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Styrelsen besl�t att f�rslaget skulle remitteras till dotterbolagen och att beslut skulle
fattas vid styrelsesammantr�det i juni. Det mest utf�rliga remissvaret l�mnades av
Poseidon som ans�g att f�rslagets inledande klara uttalanden var mycket positiva. Man
kommenterade d�refter n�gra, som man ans�g, oklarheter i den efterf�ljande texten v�-
sentligen avseende vilken roll Framtidens VD respektive styrelse borde spela t.ex. vid
tills�ttande av VD i dotterbolagen. Man f�reslog ocks� att finanspolicyn tillf�lligt lyftes
ur �gardokumentet och �verarbetades.

Den text som slutligen antogs av Framtidens styrelse �verensst�mde i allt v�sentligt
med f�rslaget. Den avslutande meningen i inledningen till �gardokumentet ger tydligt
uttryck f�r det paradigmskifte som aktiveringen av Framtiden innebar:

Ð  I det fortsatta arbetet �r det viktigt att st�mma av bolagens till�mpade aff�rsid�er och
strategier mot den koncerngemensamma aff�rsid�n, strategier och policies vilka beskrivs i
�gardokumentet.

Innan vi g�r in p� en redovisning av framf�rallt avsnittet Ledningspolicy i �gar-
dokumentet (se bilaga 1) kan det vara av intresse att g�ra n�gra axplock fr�n de dis-
kussioner med i f�rsta hand de tre VD-arna som f�regick presentationen av f�rslaget till
dokument i mars. Dessa referat kan i n�gon m�n  illustrera vilka f�r�ndringar/f�rs�m-
ringar av kopplingarna till �garen som dotterbolagen f�rv�ntade sig kunde bli f�ljden av
Framtidens aktivering.

N�r det g�llde aff�rsid� hade de tre dotterbolagen konkurrerat parallellt med varandra
om v�sentligen samma kundgrupper. En tanke som framf�rdes var att bolagen skulle
differentiera sin inriktning p� olika kundgrupper s� att ett bolag fokuserade kunder som
f�redrog l�gsta pris/kvalitet, ett annat bolag fokuserade en mellangrupp och ett tredje en
grupp som v�ljer h�gt pris och h�g kvalitet. M�jligen kunde man hitta tendenser till
andra typer av kategoriinriktning som att Familjebost�der gjorde s�rskilda insatser mot
f�rstag�ngskunder och sistag�ngskunder.

Den samlade bed�mningen var att fortsatt parallell konkurrens m�ste f�ruts�ttas och
dotterbolagen m�ste d�rf�r f�rv�ntas f�rh�lla sig tydligt avvaktande n�r det g�llde att
f�rmedla information om vad som karakt�riserade bolagets s�rart. Man var ocks� r�dd
f�r att en nivellering bolagen emellan skulle minska konkurrenskraften.

Det mest konkreta exemplet p� risk att tappa en  konkurrensf�rdel gav Poseidon, som
menade att bolagets redovisnings- och styrsystem var av mycket h�g klass och man
skulle inte vilja att det spreds inom koncernen genom projektsamarbete. Slutsatsen blev
d�rf�r att man ville avvakta med att engagera sig i projektgrupper innan
huvudprinciperna f�r koncernsamverkan klarlagts b�ttre.

I fr�ga om styrelse och ledning f�rutsattes att de formella kopplingarna mellan moder-
och dotterbolag skulle ske mellan bolagens styrelser, men att koncernens VD hade en
viktig roll b�de i fr�ga om beredning och f�rmedling av beslut. Denna roll skulle under-
l�ttas om koncernens VD gavs n�rvaro- och yttrander�tt vid dotterbolagens styrelse-
sammantr�den. St�llningstagande i denna fr�ga tillkom dock den egna styrelsen enligt
ett par av VD-arna. P� l�mpligt s�tt borde ocks� markeras det i och f�r sig sj�lvklara att
koncern-VD inte �r linjechef f�r dotterbolagens verkst�llande direkt�rer. Det framf�r-
des ocks� att n�r koncern-VD eller hans medarbetare tog kontakt med dotterbolagen
skulle det ske inom ramen f�r beslut i Framtidens styrelse och under f�ruts�ttningar som
var k�nda och accepterade av dotterbolagets styrelse.
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Dotterbolagscheferna uttalade en allm�n f�rhoppning att Framtiden skulle bli till nytta
f�r dotterbolagen. Framtidens finansfunktion betraktades som ett positivt tillskott, men
tydliga markeringar gjordes att den centrala finansfunktionen v�sentligen skulle arbeta
p� uppdrag fr�n dotterbolagen. Dessa m�ste beh�lla ansvaret f�r det egna bolagets lik-
viditetsplanering och uppl�ning. Flera p�pekanden gjordes ocks� om vikten av samarbe-
te med kommunens finansf�rvaltning.

Fr�gan om resultatenheter betecknades som ett av de riktigt sv�ra projekten samtidigt
som man naturligtvis hade noterat �garens intentioner. Denna fr�ga kopplades ihop med
etablering av omr�desfonder och man st�llde sig bl a fr�gan om det var praktiskt att
Óomr�deÓ och ÓresultatenhetÓ blev kongruenta begrepp.

Att Framtidens aktivering innebar en tydlig f�r�ndring f�r dotterbolagens ledningar och
framf�rallt f�r de verkst�llande direkt�rerna, torde ocks� kunna utl�sas av att skifte
skett p� samtliga tre VD-poster, i det sista fallet dock s� sent som 1997. I ett fall har den
avg�ende verkst�llande direkt�ren offentligt uttalat att den  nya VD-rollen inte var den
han anst�lldes f�r.

7.4. Ledningspolicy

Under rubriken ÓSamspelet mellan AB Framtiden och dotterbolagenÓ konstaterar �gar-
dokumentet inledningsvis att ledningspolicyn i koncernen bygger p� ett i h�g grad de-
centraliserat beslutsfattande. Dotterbolagen skall ledas av sj�lvst�ndiga styrelser som
handlar under eget ansvar.

Det �r av stor betydelse att f�retagsintresset fokuseras i dotterbolagens styrelser.
�vergripande bostadspolitiska fr�gor, remisser, yttranden och �garfr�gor - som
definieras senare i dokumentet - f�ruts�tts bli f�rem�l f�r beslut i Framtidens styrelse
utifr�n f�retagsm�ssiga utg�ngspunkter.

Det �r v�sentligt att dotterbolagen utvecklar sin s�rart och �ven forts�ttningsvis kon-
kurrerar om i huvudsak samma kundgrupper. Den m�ngfald i utbudet som d�rigenom
utvecklas �r till f�rdel f�r s�v�l de enskilda dotterbolagen som koncernen i sin helhet. I
ett senare skede kan tillkomsten av l�genhetsfonder, omr�desfonder och separata resul-
tatenheter ytterligare bidra till utvecklingen av m�ngfald.

Varje fastighet eller enhetlig grupp av fastigheter g�rs till en separat resultatenhet. Av-
sikten �r att den enskilde hyresg�sten i princip skall betala sin del av resultatenhetens
fastst�llda kapitalkostnader samt drift- och underh�llskostnader. Hyresg�sten skall i
princip betala kostnaderna f�r det egna boendet och inte ge subventioner till, eller
erh�lla subventioner fr�n, andra hyresg�ster.

Samtidigt som m�ngfalden accentueras b�r koncerngemensamma utvecklingsprojekt bli
utg�ngspunkt f�r fortsatt utveckling av dotterbolagen. Utvecklingsprojekt kan initieras
av moderbolag eller dotterbolag.

I vissa avseenden m�ste dotterbolagens utveckling fortl�pande samordnas s� att den
anpassas till �vergripande strategiska prioriteringar och s� att skadliga intressekonflikter
undviks. De grundl�ggande f�ruts�ttningarna f�r samordningen etableras p� fyra s�tt:

♦  Ett VD-r�d best�ende av Framtidens och dotterbolagens verkst�llande direkt�rer
f�ljer kontinuerligt koncerngemensamma fr�gor.
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♦  Dotterbolagets f�retagsledning presenterar och diskuterar tillsammans med koncern-
ledningen i Framtiden �rligen dotterbolagets aff�rsid� och strategi f�r att n� upp-
st�llda m�l. Denna aktivitet f�ruts�tts alltid ske inom ramen f�r beslut i Framtidens
styrelse och under f�ruts�ttningar som �r k�nda och accepterade av dotterbolagets
styrelse.

♦  Framtidens VD bereds tillf�lle att n�rvara och yttra sig vid dotterbolagens styrelse-
sammantr�den. Rollen f�r koncernens VD �r d�rvid att medverka vid beredning och
information men inte att delta i styrelsens beslutsfattande.

♦  Moderbolaget f�rbeh�ller sig r�tten att pr�va vissa specificerade fr�gor, s� kallade
�garfr�gor, innan beslut fattas. Dotterbolagets VD �r ansvarig f�r att �garfr�gor un-
derst�lls moderbolaget f�r pr�vning.

7.5. Nyckelakt�rerna*

7.5.1. Intervju med kommunalr�det Johnny Magnusson, vice ordf�rande i
Framtidens styrelse den 6/4 1999.

Johnny Magnusson anser att Framtiden klarat de av �garen angivna m�len bra men
processerna har varit mycket segare �n v�ntat. S�rskilt l�ng tid har det tagit att n� fram
n�r det g�ller v�rdering av de enskilda fastigheterna och d�rmed l�gga grunden f�r re-
sultatm�tning p� fastighetsniv�. M�lstyrning har ocks� allm�nt sett fungerat v�l. De �r-
ligen uppr�ttade aff�rsplanerna �r d�rvid ett viktigt instrument och arbetet med dem
fungerar bra inom alla de tre stora dotterbolagen. Fortfarande kr�vs dock vissa special-
insatser betr�ffande s�v�l resultat- som balansr�kningarna.

Inom Framtiden har vissa viktiga f�ruts�ttningar f�r framg�ngsrik styrning f�relegat.
Den kanske viktigaste �r att Framtiden �r en mycket homogen koncern och inte ett
konglomerat. En annan viktig f�ruts�ttning �r den politiska samsyn som hela tiden
f�relegat att strikt skilja p� politiska roller och uppdrag som styrelseledamot i Fram-
tiden. Detta inneb�r att som styrelseledamot ha bolagets b�sta f�r �gonen utan politiska
sidoblickar. �garens vilja kommer till uttryck i �gardokumentet som fastst�llts av bo-
lagsst�mman, den funktion som i Framtidens fall fylls av Kommunfullm�ktige.

Att vissa processer visat sig segare �n v�ntat kan bero p� att b�de anst�llda i bolagen
och hyresg�ster var ovana vid att arbeta mot uppst�llda produktionsm�l. Fortfarande
�terst�r m�l som inte �r uppn�dda. Ett s�dant �r att s�nka f�rvaltningskostnaderna.

Bland remarkabla framsteg som gjorts kan n�mnas neddragningen av antalet l�n inom
koncernen fr�n 7.000 till 400. Det har ocks� lyckats att �ka hyresspridningen samtidigt
som det g�tt att h�lla tillbaka hyresh�jningar. G�teborg har dock fortfarande landets
h�gsta hyror.

Framtiden har tagit ett fast grepp om investeringarna och ocks� tagit sv�ra beslut om
desinvesteringar genom rivning. Att skapa utrymme f�r investeringar �r forts�ttningsvis
tillsammans med att f�rse flyktingar med bost�der dominerande problem f�r koncernen.

F�retagsledningen i Framtiden har ett handlingsutrymme som bygger p� en etablerad
ledningspolicy och god kompetens. S�rskilt kompetensen betr�ffande komplicerade
finansiella l�sningar skapar handlingsutrymme f�r f�retagsledningen. Den framg�ngs-

                                                  
* Intervjuerna har gjorts av Ingemar Erixon
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rika omstruktureringen av koncernens totala l�neportf�lj, med avveckling av andra
kommunala borgens�taganden �n en generell borgen p� en miljard, i avvaktan p� att
l�neportf�ljen f�r sin slutliga utformning, �r ett bel�gg f�r den finansiella kompetensen
hos Framtidens ledning.

Som svar p� en direkt fr�ga om Johnny Magnussons politiska h�llning n�r det g�ller
Framtidens �garf�rh�llanden s�ger han att hans parti vidh�ller sin inst�llning att
fastighetsbolagen b�r s�ljas. Antingen kan man d� t�nka sig b�rsnotering av hela
koncernen eller att man hackar s�nder fastighetsbest�ndet och s�ljer mindre poster.
V�gledande ur politisk synpunkt �r att hantera ett f�rs�ljningsprojekt p� ur kom-
muninv�narnas synpunkt l�mpligaste s�tt.

7.5.2. Samtal med G�ran Johansson, ordf�rande i Framtiden den 22/6 1999.

Vad ville du uppn� med aktiveringen av Framtiden?

Ð Det var ganska enkelt. Jag kom in i fullm�ktige 1971 och bodde i Hj�llbo n�r det var
nytt. Jag upplevde inte att det var n�gon h�jdare och flyttade d�rifr�n 1974. Det som
var droppen var en g�ng n�r vi kom hem fr�n landet. Min dotter - d� var t�sen tre �r
- gr�t och sa att jag vill inte vara h�r!

Ð S� vi flyttade till Kortedala. N�r vi hade bott ett �r i Kortedala var jag tillbaka till
huset i Hj�llbo och n�r jag s�g vad som h�nt med den trappuppg�ngen p� ett �r blev
jag n�rmast chockskadad.

Ð I fullm�ktige var det mycket diskussioner om allm�nnyttan och man sk�llde p� all-
m�nnyttan. D� sa jag att vi �ger ju faktiskt allm�nnyttan. Vi kan ju inte h�lla p� och
sk�lla p� det f�retag som vi faktiskt �ger utan vi m�ste ta v�rt ansvar och fr�ga oss
hur det skall utvecklas. I det l�get tog vi kontakt med andra partier och f�reslog att
vi skulle diskutera kommunen som �gare av allm�nnyttan.

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 godk�nde ibland stora och
dyrbara ombyggnader. En del beslut togs p� l�sa boliner. Det uppstod konflikter och
debatter i fullm�ktige. Det var bakgrunden till utredningen som vi startade 1990.

Ð  Vi slog snabbt fast att allm�nnyttan  st�tt f�r att skaffa fram bost�der. Samh�llet
anv�nde ju allm�nnyttan f�r att bygga bort bostadsbristen genom miljonprogram-
met. Vi st�llde oss fr�gan om allm�nnyttan fortfarande hade samma roll och kon-
staterade att det hade den nog inte. I bostadsbristens Sverige var rollen att producera
l�genheter till vanliga inkomsttagare. I det nya l�get hade vi en marknad p� ett helt
annat s�tt.

Ð Man kan ha olika meningar om kommunen skall �ga bost�der i detta nya l�ge men
ett argument f�r �gandet �r att skapa konkurrensf�rdelar f�r G�teborg. Vi best�mde
oss f�r att st�rka kommunens konkurrenskraft genom att kunna erbjuda bra bost�der
och det blev vi ganska �verens om. Vi blev ocks� �verens om att man skall kunna
b�de k�pa och s�lja fastigheter och g�ra om till bostadsr�tter. I hela den h�r
processen spelade Thomas Alexandersson en viktig roll.

Ð P� det h�r s�ttet r�knade vi med att st�rka G�teborgs position som b�de bostads- och
lokaliseringsort och f�rhoppningsvis minska segregationen ocks�. Det var egentli-
gen grunden f�r utredningens resonemang kring ekonomi och andra fr�gor.
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Men hur st�mmer det med aktuella  politiska signaler om att h�lla tillbaka omvandling till
bostadsr�tter?

Ð  Jag gillar inte det som riksdagen g�r. Man g�r in i den kommunala sj�lvbest�m-
mander�tten, det kan skapa tr�kiga prejudikat. Om vi skulle f� borgerlig regering
och kommunen beh�vde pengar kanske man skulle vilja s�lja de allm�nnyttiga
bolagen. Dom har ju all r�tt att med samma metoder s�ga att vi skall g�ra det.

I ett samtal med Johnny Magnusson fr�gade jag om det g�tt att h�lla is�r rollerna som
styrelseledamot i Framtiden och som politiker. Han ans�g att detta hade fungerat mycket
bra trots att han fortfarande vidh�ll sin politiska uppfattning att allm�nnyttan borde s�ljas.
Hur ser du p� dessa fr�gest�llningar.

Ð  Inst�llningen till f�rs�ljning �r ju en ideologisk fr�ga. Som styrelseledamot i ett
aktiebolag  har man ett uppdrag att se till f�retagets intressen och d� �r det v�r
skyldighet att fullf�lja det uppdraget utan n�gra politiska sidoblickar och det g�r vi.

Ð Det inneb�r bl.a. att vi i styrelsen �gnat oss �t att diskutera och fastst�lla ramarna f�r
Framtiden medan den verkst�llande ledningen haft ansvaret f�r den l�pande verk-
samheten. Sedan kan man kanske s�ga att �gardokumentet fr�n vintern 1994 med-
verkat till att styra verksamheten. Det har givetvis varit betydelsefullt att de ekono-
miska m�len inneh�llits, men vi siktar ju inte till vinstmaximering som ett b�rsno-
terat f�retag. I st�llet kan man s�ga att vi vill utnyttja allm�nnyttan f�r att st�rka va-
rum�rket G�teborg.

Ð Utdelningen kommer d�rf�r inte direkt fr�n allm�nnyttan utan fr�n det som allm�n-
nyttan �stadkommer. Det �r egentligen bara en kommun som kan arbeta med indi-
rekta inkomster p� detta s�tt. Ta Liseberg som exempel. Om Liseberg f�r turister att
stanna en natt till i G�teborg s� genererar det int�kter som indirekt inneb�r
avkastning fr�n Liseberg.

Hur vill du kommentera styrningen av Framtiden?

Ð Det som intr�ffade i samband med utredningsarbetet n�r vi skulle ta fram ekonomis-
ka nyckeltal var att vi fann stora sv�righeter att g�ra j�mf�relser. Man anv�nde olika
redovisningsmetoder, olika avskrivningsmetoder. Framtiden fick d�rf�r �gna de
f�rsta �ren �t utveckling och samordning av redovisnings- och v�rderingssystem f�r
att f� ordning och reda.

Ð N�r det g�llde utseende av ledam�ter i dotterbolagens styrelser fick vi inte genom-
slag f�r utredningens uppfattning att Framtidens styrelse skulle utse dessa. I st�llet
blev det s� att fullm�ktige liksom tidigare utser styrelseledam�terna i dotterbolagen.
Fullm�ktige menade att de stora dotterbolagen var s� viktiga att man ville beh�lla
det inflytandet.

Ð Under utredningsarbetet fick vi fram information om investeringsl�get som ledde till
direkta styrinsatser gentemot Bostadsbolaget och Poseidon som ledde till att vi nu
har bra grepp om l�get. Ett exempel p� projekt som knappast g�tt att f� kostnads-
t�ckning f�r �r �ster om Heden.

Ð I huvudsak tycker jag att styrningen fungerat. Det jag funderar p� ibland �r utveck-
lingen av hyresg�sternas inflytande som �gardokumentet talar om, hur man skall
aktivera de boende till sj�lvengagemang och att ta ansvar f�r sitt omr�de. D�r tycker
jag inte vi f�tt ut s� v�ldigt mycket. Jag �r inte s�ker p� att den delen av
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�gardokumentet �r kommunicerat s� att n�gon egentligen tycker det �r roligt att
jobba med den typen av fr�gor.

Ð Vi g�r ju en hel del m�tningar men om man t�nker t.ex. p� kvalitetsm�l �r m�tning-
arna inte alls tillr�ckliga. De ger inte signaler som relaterar till tydliga och tidssatta
m�l. D�r k�nner jag en viss oro.

Som framg�r p� annat h�ll i rapporten har vi intervjuat alla kvartersv�rdar i Bostads-
bolaget och f�tt mycket tydliga besked att man inom den gruppen - som ju st�r f�r den
direkta kontakten med hyresg�sterna - ser mycket positivt p� att f� och ta ett st�rre ansvar
f�r verksamheten inom sitt omr�de. Hur ser du p� den utvecklingen?

Ð Om inte kvartersv�rdarna tillsammans med dem som bor i omr�det har befogenheter
och kan fatta beslut och g�ra saker, d� �r det k�rt! Jag har ocks� f�tt m�nga positiva
reaktioner fr�n folk p� f�ltet, men jag �r �nd� inte s�ker p� att alla v�ra ambitioner
haft samma genomslagskraft som n�r det g�ller ekonomin.

Sammanfattningsvis verkar det som om du och Johnny Magnusson �r helt �verens om att
skilja p� politik och verksamhet i bolagsstyrelsen.

Ð N�r vi sitter i bolagsstyrelsen �r det v�r uppgift att genomf�ra de inriktningsbeslut
som �garen fattar och inte �gna oss �t politiska debatter. Det har fungerat bra tycker
jag och vi har f�tt bra ordning p� finanser, ekonomi, investeringar men vi har sv�ra
uppgifter framf�r oss n�r det g�ller att s�tta upp m�tbara m�l f�r den sociala ut-
vecklingen. Det m�ste vara m�l som �r eggande, som v�cker entusiasm och som g�r
att f�lja upp och m�ta!
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8. �garstyrningen av Framtiden

I kapitel 7 har vi redogjort f�r hur G�teborg aktiverade sig som �gare av sina allm�n-
nyttiga bostadsf�retag. Beskrivningen inneh�ller f�rklaringen till att uth�lliga och kon-
tinuerligt fortsatta f�r�ndringar i bostadskoncernen Framtidens organisation och arbets-
s�tt kunnat �stadkommas. �garstyrningen har bidragit till att ge koncernen m�l och me-
ning. Organisationsf�r�ndringen och kundorienteringen har d�rigenom kommit att fram-
st�, som n�dv�ndiga villkor f�r f�retagets existens och inte som en snabbt �verg�ende
management fad. F�r att anv�nda en travesti p� organisationsforskaren Selznicks (1957)
ord: Genom att genomsyra organisationen med v�rderingar, har �garna hindrat
bostadsf�retagen att bli roderl�st kringdrivande skepp om vilkas �de ingen egentligen
bryr sig. Nyckeln till att Bostadsbolaget och, f�rmodar vi, �ven de andra dotterbolagen
lyckats f�r�ndra sin organisation mot ett mer kundorienterat fl�de, ligger i att stadens
hela bostadsf�rvaltning blivit f�rem�l f�r en konsekvent �garstyrning i vilken decentra-
lisering av beslutsfattande och kundrelationer till frontpersonalen ing�r som en logisk
del.

Aktiveringen var f�ranledd av att n�gra ledande politiker ins�g, att villkoren f�r bo-
stadsbyggande och bostadsf�rvaltning radikalt hade �ndrats vid 90-talets ing�ng. Real-
r�ntan �kade kraftigt och subventionering av bost�der minskade. En effektivisering av
bostadsf�rvaltning var d�rf�r n�dv�ndig f�r att h�lla hyrorna p� rimlig niv�.

En effektivisering av bostadsf�rvaltningen var ocks� n�dv�ndig f�r att uppn� g�te-
borgspolitikernas vision att utveckla staden till en attraktiv ort f�r ekonomisk verksam-
het och f�r kvalificerad arbetskraft. Bostadsmarknaden kan enligt denna vision ses som
en infrastruktur som h�jer stadens attraktivitet.

�gardokumentet fr�n 1994 har en central roll i f�r�ndringsprocessen och utgjorde en
f�ruts�ttning f�r att fr�gan om �garstyrning kunde drivas med kraft. �gardokumentet
har tj�nat som st�d f�r de tv� ledande politikerna G�ran Johansson och Johnny
Magnusson, n�r de konsekvent argumenterat f�r att Framtiden skall styras utifr�n de
fastlagda m�len och utan att lockas in p� politiska avv�gar.

Den kraftfullare �garstyrningen och kundorienteringen av Framtiden ligger v�l i linje
med den de allm�nnyttiga bostadsf�retagens intresseorganisation, SABO, vill driva.
Organisationens VD, Bengt Owe Birgersson framh�ller, att de konkurrensf�rdelar i
form av bl a billigare finansiering, som de kommunala bostadsbolagen tidigare haft,
numera har f�rsvunnit. Man kan t o m s�ga, att kommunalt bolag har en
konkurrensnackdel genom att inte f� operera utanf�r den egna kommunen. Birgersson
bed�mer ocks� att Framtiden i G�teborg har lyckats mycket v�l och att han g�rna
framh�ller f�retaget som ett f�red�me.

Att �garna tagit kommandot �ver Framtiden genom att tillse att koncernen styrs mot
klart angivna m�l har inte passerat obem�rkt. Inv�ndningar har rests fr�n s�v�l politiskt
h�ll som fr�n f�retagens ledningar. Genom f�r�ndringar p� chefsniv� har de profes-
sionella v�rderingarna i koncernen st�rkts. I vissa fr�gor har det inte g�tt att l�sa kne-
piga m�ls�ttningsfr�gor, tÊex om de olika bolagen skall specialisera sig p� vissa kund-
kategorier, eller om de skall konkurrera med varandra med alla slags bost�der och
milj�er. Inte heller har det g�tt att f� politisk uppslutning kring att dotterbolagens
styrelser skall tills�ttas av Framtiden och inte av kommunfullm�ktige. Framtidens



G�teborgsmodellen                                                 8. �garstyrningen av Framtiden
Ingemar Erixon, Bengt Stymne & Bo Persson, 1999

-  42  -

styrning av dotterbolagen f�r d�rf�r tills vidare ut�vas b�de mer informellt och med st�d
fr�n stadens politiska ledning och med hj�lp av andra styrinstrument. Ett viktigt s�dant
�r de aff�rsplaner, som dotterbolagscheferna och koncernledningen skall bli �verens
om.
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9. De kommunala bostadsbolagens framtid

De f�r�ndringar i G�teborgs kommunala bostadsf�rvaltning vi beskrivit, kan ses mot
bakgrund av de demografiska, ekonomiska och politiska f�r�ndringar som intr�ffat
b�de i Sverige och p� det globala planet. Intresseorganisationen SABO konstaterar:

Om uppgiften f�r SABO-f�retagen tidigare f�renklat var att producera och
f�rvalta goda bost�der till rimliga kostnader s� �r uppgifterna numera mycket
mera utvecklade och differentierade. Idag sp�nner �garens krav �ver en bred
skala, fr�n att f�retaget i huvudsak ska f�rse �garen, kommunen, med avkastning...
Det �r denna diskussion som m�ste nyanseras i varje SABO-f�retag med h�nsyn
till en bed�md utveckling av regionen och till f�retagets nuvarande ekonomiska
situation. (SABO, 1997).

F�r�ndringarna i Framtidens omgivning, som vi ber�rt i denna rapport, �r givetvis inte
slut 1999 utan kommer att forts�tta under det nya millenniet. Kan n�got s�gas om
karakt�ren av de problem, som de kommunala bolagen i allm�nhet och Framtiden i
synnerhet kommer att st�llas inf�r? Utmaningen kan konkretiseras som det privata
alternativet.

I v�r avslutande spekulativa analys, som redovisas nedan, antar vi att den avreglering
av tj�nstesektorn, som redan g�tt l�ngt p� kommunikationsomr�det, kommer att
forts�tta. De allm�nnyttiga bostadsf�retagen kommer inte i l�ngden att skyddas av
statliga regleringar, om det privata alternativet visar sig kunna �stadkomma h�gre
kundnytta. D�rf�r m�ste de allm�nnyttiga f�retagen utveckla sin f�rm�ga att
�stadkomma kundnytta minst lika ekonomiskt effektivt som befintligt och potentiella
konkurrenter. I analysen tar vi upp f�ljande utmaningar, som vi tror Framtiden m�ste
ha beredskap f�r att m�ta i framtiden:

1. Kompetens hos ledning, administration och personal

2. Kundanpassning

3. F�rvaltnings- och underh�llskostnader

4. Kapitalkostnader och finansiering

5. Kommunens kompetens som �gare

6. Hyress�ttning

9.1. Kompetens hos ledning, administration och personal

I den globaliserade ekonomin sker en f�rskjutning i betydelsen av olika konkurrens-
parametrar. Kunskap, produkt- och tj�nsteutveckling blir allt viktigare medan fysiskt
kapital f�r en mer underordnad betydelse. Vi har sett att tj�nstef�retag, tÊex IKEA och
H&M, som varit duktiga p� att kombinera kompetens och tj�nsteutbud, n�r betydande
internationella framg�ngar. Bostadsf�rvaltare kan nog ocks� h�mta erfarenheter fr�n
Scandic Hotels och andra kedjor, som utvecklat en s�dan kompetens att de dominerar
den internationella hotellmarknaden. P� bostadssidan kan det mycket v�l t�nkas att
motsvarande internationella f�retag kommer att upptr�da, som bygger p� kraftfulla
aff�rsid�er, t ex om hur bostadsbehovet hos hush�ll i olika skeden av livscykeln skall
tillfredsst�llas.

F�r att m�ta den konkurrens, som kan komma fr�n internationella f�retag
specialiserade p� boendetj�nster, kan Framtiden forts�ttningsvis beh�va forts�tta den
p�b�rjade utvecklingen av kompetensen hos kvartersv�rdar. �ven specialistkom-
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petensen beh�ver utvecklas, bl a d�rf�r att f�retaget skall kunna differentiera
tj�nsterna till kunder med olika behov. Bostadstj�nsten kan beh�va individualiseras
och f�rpackas tillsammans med andra tj�nster, t ex finansiering. D�rut�ver beh�vs
kunskaper om informations- och kommunikationsteknologi b�de f�r de egna
administrativa systemen och f�r att komplettera bostadstj�nsten. Det finns dock
begr�nsningar i kommun�gda bolags m�jligheter att bygga upp n�dv�ndig kompetens,
bl a p� grund av normer f�r l�nes�ttning, framf�rallt p� chefsniv�.

9.2. Kundanpassning

Framg�ngarna f�r tj�nstef�retag som IKEA och H&M kan fr�mst h�nf�ras till deras
kundanpassning. Kamprad hittade ett s�tt att tillhandh�lla m�bler, som tilltalade den
unga generationen till priser, som l�g l�ngt under den kartelliserade traditionella
m�belhandeln. Erling Persson kom p� att mer frekventa ink�p gav m�jligheter att
snabbt f�lja med i kundsmakens f�r�ndringar.

Det �r inte ot�nkbart att bostadsf�rvaltande f�retag kan uppst�, som i likhet med de
citerade tj�nstef�retagen erbjuder nya m�jligheter f�r bostadskonsumenterna.
Framtiden har redan med framg�ng inlett en utveckling mot st�rre kundorientering.
Kundorienteringen har hittills dock fr�mst g�llt de dagliga kontakterna mellan
kvartersv�rdar och hyresg�ster men inte utveckling av nya slags boendetj�nster.

N�r ekonomer s�kt f�rklaringar till skillnader i konkurrensf�rm�ga mellan olika
f�retag har det visat sig att organisationsformen divisionalisering haft stor betydelse.
Genom att l�ta var och en av olika sj�lvst�ndiga enheter specialisera sig p� en viss
kundgrupp �stadkoms en l�rande organisation med �verl�gsen f�rm�ga att m�ta just
denna kundgrupps behov. Tanken, att p� detta s�tt specialisera Framtidens stora
dotterbolag, visade sig emellertid sv�r att f�rverkliga. Under senare �r har dock vissa
problematiska bostadsomr�den som G�rdsten kunnat g�ras sj�lvst�ndiga med hittills
lovande resultat. Att p� detta s�tt forts�tta med att pr�va annorlunda l�sningar och
alternativa utformningar av levererade tj�nster �r ett s�tt att f�rs�kra sig mot att bli
utkonkurrerad av ett bostadsmarknadens IKEA.

9.3. F�rvaltnings- och underh�llskostnader

Den decentralisering, som genomf�rts inom Framtiden-koncernen, g�r att beslut om
underh�ll kan fattas p� b�ttre underlag �n i en mer centraliserad organisation, d�r
underh�ll m�ste utf�ras enligt plan. Den n�rmare kontakten mellan kvartersv�rdar och
boende och d�rmed sammanh�ngande b�ttre trivsel hos boende, b�r kunna medverka
till att underh�llskostnaderna h�lls l�ga utan att underh�llet d�rf�r beh�ver efters�ttas.
Fl�desorientering och decentralisering b�r kunna medf�ra l�gre kostnader f�r chefer
och administration. Den organisationsutveckling som bedrivits kan, i kombination
med den starka lokala anknytningen, tÊoÊm ge Framtiden f�rdelar i f�rh�llande till
t�nkbara konkurrenter. Mot detta skall st�llas att de allm�nnyttiga bostadsf�retagen
kan ha sv�rare �n en del konkurrentf�retag att v�lja bort kundgrupper, som sliter h�rt
p� bost�der och fastigheter.

Framtiden kan troligen p�verka att  konkurrensf�rdelarna kommer att v�ga tyngre �n
konkurrensnackdelarna genom att vidmakth�lla och vidareutveckla sin decentralise-
ringsfilosofi och kundorientering. Huruvida kostnadsf�rdelar kan vinnas genom att
hyresg�sterna sj�lva svarar f�r t ex st�dning och l�pande underh�ll, kan bed�mas som
os�kert om man g�r efter kvarterv�rdarnas erfarenheter, som redovisats i denna
rapport. Detta slag av hyresg�stmedverkan utg�r dock en potentiell k�lla till
kostnadsbesparingar f�r Framtiden och kan dessutom skapa ett socialt merv�rde.



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

-  45  -

9.4. Kapitalkostnader och finansiering

Kapitalkostnaderna utg�r en betydande andel av hyreskostnaderna. De allm�nnyttiga
bostadsf�retagens f�rdelar p� grund av r�ntesubventioner har f�rsvunnit och de m�ste
nu konkurrera med andra l�ntagare p� kapitalmarknaderna. Genom att de kommunala
bolagen ofta har mycket litet eget kapital bed�ms l�nen till dem som riskfyllda. Kom-
munallagens best�mmelser om att hyrorna skall s�ttas efter en sj�lvkostnadsprincip,
kan f�rsv�ra en beh�vlig �kning av det egna kapitalet. R�ntan kan d�rf�r trots
kommunal borgen �nd� bli h�gre �n f�r v�lkonsoliderade privata f�retag.

Fastighetsf�retag med mycket l�gre kapitalkostnader �n de kommunala bostadsf�re-
tagen skulle kunna g�ra en utf�rs�ljning av bostadsbest�ndet lockande f�r kommuner.
S�dana l�gre kapitalkostnader skulle m�jligen kunna uppn�s av f�retag som har stor
finansiell styrka och som kan emittera innovativa instrument p� kapitalmarknaderna.

Framtidens bolag har, liksom m�nga andra kommunala bostadsf�retag, tidigare gjort
mindre lyckade investeringar i vidlyftiga bostadsprojekt och investeringar i
anl�ggningar utan direkt anknytning till bostadsproduktionen och som givetvis kan ha
p�verkat kreditv�rdigheten. Standard & Poors AAA-rating av Framtidens obliga-
tionsl�n visar dock att koncernens st�llning som l�ntagare numera blivit mycket stark.
Stora delar av dess best�nd i storstaden G�teborg har ett h�gt marknadsv�rde b�de vid
f�rs�ljning till andra f�rvaltare och till bostadsr�ttsf�reningar. D�rf�r synes det
knappast troligt att utmanare kan komma att upptr�da, som p� grund av l�gre
kapitalkostnader skulle kunna motivera ett �vertagande av bostadsbest�ndet. Det
sagda g�ller under f�ruts�ttningen att Framtiden forts�tter att drivas professionellt och
i enlighet med �gardokumentets riktlinjer. Engagemang i f�rlustbringande projekt,
hopblandning mellan bostadsf�rvaltningen och kommunens �vriga aff�rer och brister
i ledningssystemet, exempelvis p� grund av politisering, kan medf�ra h�gre l�nekost-
nader f�r kommunala bostadsbolag.

9.5. Kommunens kompetens som �gare

M�nga kommuner har sv�rt att f� kostnader och int�kter att g� ihop. Utf�rs�ljning av
bostadsbest�ndet kan d� vara en lockande m�jlighet. G�teborg har dock en
f�rh�llandevis god ekonomi, varf�r behovet av f�rs�ljning av fastighetsbest�ndet inte
�r �verh�ngande. �garens vilja att beh�lla tillg�ngar, som har ett stort marknadsv�rde,
�r naturligtvis beroende av den avkastning som investerat kapital ger. Om Framtiden i
forts�ttningen kan drivas, s� att kommunen utan att bryta mot kommunallagen, kan
ers�ttas med en rimlig r�nta f�r sin kapitalandel i bolaget, �kar anledningen och
m�jligheten f�r kommunen att beh�lla bolaget. Dock finns andra sk�l �n ekonomiska
till att kommunens �garroll kan komma att ifr�gas�ttas.

Det har konstaterats att motiv, som g�llde vid allm�nnyttans tillkomst, inte l�ngre �r
aktuella. Det sk�l som idag fr�mst anges f�r kommun�gda bost�der �r att de utg�r ett
instrument f�r att bygga upp en konkurrenskraftig kommunal infrastruktur. Fr�ga �r
om det inte finns andra instrument �n �gandet f�r att n� detta m�l. Kommunen har ju
till exempel planmonopol.

Mot kommun�gda bost�der talar ocks� att de utg�r riskabla �taganden som ger l�g
avkastning. Kommunens resurser borde satsas p� angel�gnare �ndam�l, anser
somliga.

Det kan ocks� ifr�gas�ttas ifall de kommunala bostadsf�retagen �r lagom stora. Till-
sammans �ger de femtiosex procent av landets hyresl�genheter. Skulle inte deras -
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och Framtidens - funktion som riktkarl vid hyress�ttningen kunna klaras med ett
h�lften s� stort innehav som idag?

Vidare kan man inv�nda mot allm�nnyttiga bostadsbolag att principal/agentproblemet
�r speciellt komplicerat i kommunala f�retag. J�mf�rt med privat�gda har de
kommun�gda f�retagen ytterligare tv� representativa niv�er n�mligen
kommunfullm�ktige och kommunstyrelsen. ÓKommandokedjanÓ �r: medborgare Ð
kommunfullm�ktige Ð kommunstyrelse Ð bolagsstyrelse Ð verkst�llande ledning. Ur
ett corporate governance-perspektiv, kan, som exemplet Telia/Telenor illustrerar, ofta
motstridiga tillkommande politiska inflytanden �stadkomma stor skada i aff�rs-
m�ssiga sammanhang.

En viktig f�ruts�ttning f�r den framg�ng som AB Framtiden haft �r den konsensus om
verksamhetens inriktning som n�tts i kommunledningen. Skulle denna politikernas
samsyn upph�ra, kommer corporate governance-problemen att �terigen bli akuta. I
privata bolag kan man k�pa ut oeniga �gare, men det receptet �r inte g�ngbart i
politiska f�rsamlingar.

9.6. Hyress�ttning

Tidigare utomordentligt f�rdelaktiga bostadsfinansieringsm�jligheter och
subventioner har givit svensken en teknisk och ytm�ssig bostadsstandard som f�
l�nder i omv�rlden matchar:

-  Den bostadsbrist och allm�nt otillfredsst�llande bostadsstandard som p�
1940-talet s�g allm�nnyttan f�das och utvecklas �r i dag historia. Den
svenska bostadsstandarden t�l É mycket v�l en internationell j�mf�relse.Ó,
(SABO,1997).

N�r nu finansieringen m�ste ordnas p� en l�nemarknad styrd av globalt best�mda
r�ntor och bost�derna kommit att betraktas som n�rande ist�llet f�r t�rande f�r
statskassan, kan man v�nta sig att svenskens anspr�k, fr�mst p� yta, kommer att
krympa. Bostadsefterfr�gans inriktning beh�ver komma att p�verkas av hush�llens
prioriteringar Ð t ex f�redrar man att ha en mindre och dyr l�genhet i innerstaden
framf�r att ha en st�rre och billigare i en f�rort med n�rhet till naturen?

Kostnaderna f�r bostadsproduktion har n�tt s�dana niv�er, att ett hush�ll med normala
inkomster inte kan betala de verkliga kostnaderna f�r en nyproducerad l�genhet av
den storlek och standard, som vi vant oss vid. Inte ens 1999 �rs h�gsta
kvadratmeterkostnad p� 1.300 kr i Framtidens bost�der r�cker f�r att klara
nyproduktion. Eftersom subventioneringen av nybyggande minskat och kan f�rv�ntas
minska ytterligare, betyder det att nybyggnationen i Sverige som helhet kommer att f�
en mycket begr�nsad omfattning. Utebliven nybyggnation betyder bostadsbrist i
expanderande omr�den som f�rst�rks genom att hyresniv�n �r s�dan, att etablerade
hyresg�ster ofta inte vinner n�got p� att flytta till en mindre eller annorlunda bel�gen
bostad.

Hyress�ttningen i Sverige regleras av bruksv�rdesprincipen som inneb�r att de
kommunalt �gda hyresf�retagen har en hyresledande roll. Fri hyress�ttning till�ts ej.
Avtal mellan hyresv�rd och en hyresg�st om h�gre hyra �n de kommunala bolagens �r
ogiltiga vid domstolspr�vning.

Bruksv�rdesprincipen har hittills mest inneburit att de historiska byggkostnaderna
blivit normerande f�r hyrorna. Hyress�ttningen i Sverige �r d�rf�r snedvriden.
Hyrorna har blivit h�gst i nybyggda omr�den, som ofta bed�ms som mindre
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attraktiva. De attraktivaste omr�dena har �ldre bostadsbest�nd med �tf�ljande l�gre
hyror. �ldre v�lbest�llda hush�ll med l�genheter i goda l�gen har d�rf�r ofta de l�gsta
bostadskostnaderna. Yngre hush�ll och nyinflyttade f�r ofta n�ja sig med dyrare
l�genheter i ytteromr�den.

En kommunal bostadsf�rvaltare som Framtiden kan beh�va m�ta det legitimitets-
problem, som f�ljer i sp�ren av stigande boendekostnader och av bostadsmarknadens
ofullkomligheter.

Det finns enligt SABO inte l�ngre legala hinder for l�gesdifferentierad hyress�ttning
fr�n allm�nnyttans sida. Genom en h�jning av hyrorna i attraktiva l�gen skulle ocks�
den gr�svarta marknad, som dagens regleringar �stadkommer, begr�nsas. En annan
trolig positiv effekt av det �kade l�genhetsutbud, som en differentierad hyress�ttning
skulle medf�ra, vore att priserna p� bostadsr�tter skulle sjunka och bli mer j�mf�rbara
med kostnaden f�r hyresl�genheter.

Genom att differentiera hyrorna efter omr�denas attraktivitetsgrad, skulle hyres-
s�nkningar i de minst attraktiva omr�dena bli m�jliga utan att principen om balans
mellan tillg�ng och efterfr�gan s�tts ur spel. D�rigenom skulle bostadskonsumenterna
kunna g�ra ett reellt val av hur mycket av sin inkomst de vill spendera p� bostaden
och hur mycket p� annat. En st�rre blandning av bostadskonsumenter med olika
bakgrund skulle d�rvid uppst� i varje givet omr�de och f�rslumningstendenser skulle
motverkas. S� l�nge bostadsbolagen inte beh�ver �gna sig �t f�rlustbringande
nyproduktion, skulle en differentierad hyress�ttning leda till �kade int�kter. De �kade
int�kterna skulle kunna anv�ndas f�r utvecklingsarbete f�r att f�rb�ttra attraktiviteten
i de mindre lockande omr�dena. Detta skulle kunna inneb�ra estetiska f�rb�ttringar,
b�ttre kommunikationer, b�ttre service, m�jligheter att betala delar av hyran genom
eget arbete etc.

G�teborg har de senaste tio �ren arbetat f�r en differentierad hyress�ttning utifr�n
bruksv�rdesprincipens l�ges-kriterium. Detta har resulterat i att hyreskostnaderna nu
uppvisar en variation i Framtidens dotterbolag mellan 625 och 1.300 kr/kvm. Trots
denna h�vdar somliga att l�gesfaktorn rimligen borde inbegripa �ven n�rhet/tillg�ng
till kommersiell/offentlig service, kommunikationer, n�rhet till skolor, natur etc. Det
har emellertid varit sv�rt att f� geh�r f�r en hyresdifferentiering som skulle leda till en
h�jning av den genomsnittliga hyresniv�n. Exempelvis har �verenskommelse tr�ffats
om of�r�ndrade hyror f�r �r 2000.

9.7. Slutord

�ven om marknadspriss�ttning p� bost�der skulle inf�ras i Sverige och privilegiet
(eller, om man s� vill, tv�nget) f�r allm�nnyttan att best�mma hyresniv�n p� sin ort
upph�rde, skulle Framtiden inte ha spelat ut sin roll. Koncernen skulle kunna forts�tta
att vara ett instrument f�r kommunen att tillhandah�lla en n�dv�ndig infrastruktur i en
dynamisk g�teborgsregion. Men kommunen har ocks� i detta l�ge valet att s�lja ut
hela eller delar av Framtiden, som d� sj�lvt eller som del i andra fastighetsbolag
skulle kunna vara med och konkurrera p� bostadsmarknaden b�de i G�teborg och
annorst�des.

De �tg�rder vi beskrivit i denna rapport, har st�rkt Framtidens v�rde och m�jligheter
att arbeta �ven p� en avreglerad bostadsmarknad. Beskrivningen kan f�rhoppningsvis
ge uppslag �ven till andra kommuner om hur de som �gare skall kunna styra sina
bostadsbolag. Att arbeta enligt �gardokumentets principer om �garstyrning kan �ka de
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kommun�gda bolagens m�jligheter att vara till nytta i framtiden f�r kommunens
innev�nare och f�r dess ekonomiska utveckling.
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Bilaga 1: �gardokumentet∗

M�L OCH MOTIV F�R �GAREN

Tillg�ngen till attraktiva bost�der blir ett allt viktigare instrument f�r G�teborgs
framtida utveckling. M�nniskor s�ker sig till platser d�r det finns bra milj�, bra
bost�der och utvecklad infrastruktur i �vrigt. P� s�dana platser genereras de nya
f�retagen och de nya arbetsplatserna.

Genom att �ga bostadsf�retag kan kommunen medvetet och aktivt agera p� fastighets-
och bostadsmarknaden i syfte att st�rka G�teborgs utveckling. Denna m�jlighet �r det
grundl�ggande motivet f�r kommunen att �ga bostadsf�retag.

Bostadsf�retagen skall genom att f�rv�rva mark och fastigheter, f�r�dla nya och
befintliga bostadsomr�den och genom en kostnadseffektiv fastighetsf�rvaltning
erbjuda attraktiva och prisv�rda bost�der. F�r att uppn� �kad valfrihet f�r de boende,
skall �ven f�rs�ljning f�r ombildning till bostadsr�tt genomf�ras.

Det grundl�ggande m�let med �gandet �r s�ledes att n� en starkare utveckling av
G�teborg. Detta m�l sammanfaller i stort med de boendes intressen. Ett positivt
bidrag till G�teborgs utveckling fr�n fastighets- och bostadsmarknaden f�ruts�tter att
de boende finner de bost�der och boendeformer som erbjuds attraktiva och prisv�rda.
Attraktionskraften b�r kunna �ka om de boende ges ett l�ngtg�ende inflytande �ver
sin  bostad och dess n�rmaste omgivning. Av detta f�ljer att ett viktigt motiv och m�l
f�r kommunens �gande �r att ge de boende ett l�ngtg�ende inflytande �ver sin bostad
och dess n�rmaste omgivning.

Genom ett l�ngtg�ende inflytande kan de boende i stor utstr�ckning ta ansvar f�r sitt
boende. De kan p�verka sina boendekostnader och �vriga boendef�rh�llanden och
d�rigenom utveckla sin egen v�lf�rd. Det �r ett viktigt motiv och m�l f�r G�teborgs
kommun att genom �gandet av bostadsf�retag �stadkomma detta. Sammanfattningsvis
framst�r f�ljande motiv och m�l f�r kommunens �gande av bostadsf�retag som
viktigast

1. Genom bostadsf�retagens verksamhet skall G�teborgs utveckling st�rkas

2. De boende skall genom bostadsf�retagen ges ett l�ngtg�ende inflytande �ver sin
bostad och �ver dess n�rmaste omgivning

3. Genom ett f�rdjupat engagemang i, och ansvarstagande f�r, sitt boende skall de
boende utveckla sin egen v�lf�rd

Ut�ver dessa de tre viktigaste motiven och m�len finns ytterligare sk�l f�r
kommunens �gande. Vid en framtida �ndrad efterfr�ge- och utbudssituation med
bostadsbrist, kan de kommunala bostadsf�retagen genom en medveten strategi
p�verka utvecklingen av byggandet i G�teborg i olika efterfr�ge- och
utbudssituationer. Kommunen kan ocks� genom sina bostadsf�retag genomf�ra mark-
och fastighetsstrategier.

Vad g�ller socialt ansvarstagande b�r detta f�rdelas j�mnt p� alla akt�rer p�
fastighets- och bostadsmarknaden. De kommunala bostadsf�retagen skall s�ledes ta
sin del av det sociala ansvaret, men d�rut�ver inte belastas mer �n �vriga
bostadsf�retag.

                                                  
∗  Denna version �r h�mtad fr�n en bilaga till styrelsesammantr�de i Framtiden AB 1996. En viss omredigering

har skett i samband med inscanning av originaldokumentet.
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Den ekonomiska utvecklingen i samh�llet har blivit s�dan att vikten av en stabil
koncernekonomi inte nog kan betonas. Om koncernens ekonomi brister, saknas
�verhuvudtaget f�ruts�ttningar att tillgodose motiven och uppn� m�len med
kommunens �gande av verksamheten.

Mot denna bakgrund skall det l�ggas s�rskild vikt vid att koncernen som helhet
l�ngsiktigt konsolideras och erh�ller s�dan ekonomisk styrka, att koncernbolagen kan
motst� konjunkturnedg�ngar och andra ekonomiska p�frestningar.

KONCERNGEMENSAM AFF�RSID�

Bostadsf�retagen skall erbjuda bost�der �t alla typer av bostadskonsumenter. Ett brett
utbud av bost�der med stor valfrihet betr�ffande uppl�telseform, storlek, standard och
l�ge skall efterstr�vas. Olika v�gar att ge de boende inflytande �ver sin bostad och
dess n�rmaste omgivning samt att utveckla sin egen v�lf�rd skall s�kas.

LEDNINGSPOLICY

Samspelet mellan AB Framtiden och dotterbolagen

Ledningspolicyn i Framtiden-koncernen bygger p� ett i h�g grad decentraliserat
beslutsfattande. Dotterbolagen skall ledas av sj�lvst�ndiga styrelser som handlar
under eget ansvar.

Det �r av stor betydelse att f�retagsintresset fokuseras i dotterbolagens styrelser.
�vergripande bostadspolitiska fr�gor, remisser, yttranden och �garfr�gor f�ruts�tts bli
f�rem�l f�r beslut i AB Framtidens styrelse utifr�n f�retagsm�ssiga utg�ngspunkter.

Det �r v�sentligt att dotterbolagen utvecklar sin s�rart och �ven forts�ttningsvis
konkurrerar om i huvudsak samma kundgrupper. Den m�ngfald i utbudet som
d�rigenom utvecklas �r till f�rdel f�r s�v�l de enskilda dotterbolagen som f�r
koncernen i sin helhet.

Samtidigt som m�ngfalden accentueras, b�r koncerngemensamma utvecklingsprojekt
markeras som utg�ngspunkt f�r fortsatt utveckling av dotterbolagen.
Utvecklingsprojekt kan initieras av moderbolag eller dotterbolag.

I vissa avseenden m�ste dotterbolagens utveckling fortl�pande samordnas s� att den
anpassas till �vergripande strategiska prioriteringar och s� att skadliga
intressekonflikter undviks.

De grundl�ggande f�ruts�ttningarna f�r samordningen etableras p� fyra s�tt:

1. AB Framtidens VD bildar, tillsammans med dotterbolagens VD, ett VD-R�D som
kontinuerligt f�ljer koncerngemensamma fr�gor.

2. Dotterbolagets styrelse och f�retagsledning presenterar och diskuterar med AB
Framtiden, vid �rliga genomg�ngar, dotterbolagets aff�rsid� och sin strategi f�r att
n� uppst�llda m�l. Denna aktivitet f�ruts�tts alltid ske inom ramen f�r beslut i AB
Framtidens styrelse och under f�ruts�ttningar som �r k�nda och accepterade av
dotterbolagets styrelse.

3. F�r att underl�tta snabb kommunikation och god samordning inom koncernen,
bereds AB Framtidens VD tillf�lle att n�rvara och yttra sig vid dotterbolagens
styrelsesammantr�den. Rollen f�r koncernens VD �r d�rvid att medverka vid
beredning och information, inte att delta i styrelsens beslutsfattande.

4. Moderbolaget f�rbeh�ller sig r�tten att pr�va vissa fr�gor enligt nedanst�ende
ordning, h�r kallade �garfr�gor, innan beslut fattas. Dotterbolagets styrelse och
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VD �r ansvariga f�r att s�dana �garfr�gor som anges nedan underst�lls
moderbolaget f�r pr�vning. S�dan pr�vning fritager inte dotterbolags styrelse eller
VD fr�n ansvar i �rende d�r de beslutar.

�GARFR�GOR

Innan beslut fattas i
vidst�ende fr�gor i
dotterbolaget skall samr�d
�ga rum med AB Framtiden

− bolagets aff�rsid� och strategi avst�ms �rligen i
anslutning till budgetarbetet

− samordning inom koncernen d�r v�sentliga
verksamhetsm�ssiga eller ekonomiska f�rdelar
uppn�s

− organisationsf�r�ndring av v�sentlig betydelse

− tills�ttande av VD i dotterbolag. Det f�ruts�tts att
F�rvaltnings AB Framtiden ombes�rjer samr�d med
Kommunstyrelsens presidiedelegation

− betydande personalf�r�ndring

− avtal eller andra fr�gor av v�sentlig betydelse f�r
verksamheten eller av principiell betydelse f�r
Framtiden-koncernen (fr�ga huruvida Fullm�ktige skall beredas

tillf�lle att yttra sig skall ocks� bli f�rem�l f�r samr�d)

Innan beslut fattas i
vidst�ende fr�gor i
dotterbolaget skall
godk�nnande inh�mtas fr�n
AB Framtidens styrelse

− investering och desinvestering som, med h�nsyn till
verksamhetens art och omfattning, �r betydande eller
som inte ber�knas uppfylla av AB Framtiden angivna
ekonomiska krav enligt separat investeringspolicy

− redovisningsregler och rapportsystem

Beslut fattas i vidst�ende
fr�gor av AB Framtidens
styrelse eller p�
bolagsst�mma

− inneh�llet i bolagsordning

− ekonomiska m�l och koncernfinanspolicy

− dispositioner av vinst eller f�rlust

Beslut fattas i vidst�ende
fr�gor av
Kommunfullm�ktige

− val av styrelseledam�ter och suppleanter

− val av revisorer samt suppleanter

− fastst�llande av bolagsordning

Om f�ruts�ttningarna f�r tidigare pr�vning av �garfr�ga hos moderbolaget f�r�ndras i
v�sentlig utstr�ckning, skall ev �ndring av det tidigare st�llningstagandet tas upp som
�garfr�ga.

Underlag

Dotterbolag skall tillhandah�lla erforderligt skriftligt underlag f�r moderbolagets
pr�vning av �garfr�gan. Det �vilar VD i moderbolaget att utveckla normer och
anvisningar f�r underlag betr�ffande vanligen f�rekommande �garfr�gor.

Meddelande om moderbolagets st�llningstagande

Moderbolagets st�llningstagande i �garfr�ga meddelas skriftligt till VD i ber�rt
dotterbolag och dokumenteras hos AB Framtiden.
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PERSONALPOLICY

V�ra medarbetares motivation, kompetens och servicek�nsla �r avg�rande f�r
verksamhetens resultat, kvalitet och konkurrensf�rm�ga och d�rmed f�r trygga
anst�llningar.

V�RA GRUNDL�GGANDE V�RDERINGAR

_ v�ra medarbetare g�r ett bra jobb i en stimulerande och kreativ milj� med tydliga
m�l, realistiska krav och sp�nnande utmaningar

_ f�r att v�ra medarbetare skall k�nna arbetsgl�dje och v�xa i arbetet, kr�vs
arbetsuppgifter som engagerar, en bra arbetsorganisation och en god arbetsmilj�

_ v�ra medarbetares motivation �kar n�r de har befogenheter, ansvar, inflytande och
uppm�rksamhet samt tydligt k�nner att ledningen f�rv�ntar sig resultat och
bel�nar efter utf�rt arbete

_ i en service- och kunskapsorganisation som v�r, kr�vs systematisk
kompetensutveckling

_ b�de samverkan och konkurrens beh�vs f�r att frig�ra v�ra medarbetares
skaparkraft och effektivitet

_ ledare som vill n� resultat, arbetar genom andra och har en stark tilltro till sina
medarbetares kompetens och utvecklingsf�rm�ga samt �r beroende av deras
medansvar och delaktighet

_ bra ledare och v�l fungerande ledningsteam �r avg�rande f�ruts�ttningar f�r ett
aktivt personalarbete och framg�ngsrikt ledarskap

_ f�r att en id� skall f� genomslagskraft m�ste den omfattas av ledningen och ha
dess fulla st�d samt vara v�l f�rankrad i organisationen

LEDARSKAP

V�r verksamhet kr�ver ledare med f�rm�ga att s�tta m�l, delegera och f�lja upp
resultat och som aktivt kan ta till vara och utveckla sina medarbetares motivation,
engagemang och kompetens och f� dem att arbeta m�l- och resultatinriktat.

V�ra ledare visar uppm�rksamhet genom att st�lla krav och vet att information,
kommunikation och samarbete �r nyckelord i ett framg�ngsrikt ledarskap.

V�ra ledare ut�var sitt ledarskap med iakttagande av de grundv�rderingar, m�l och
principer som finns i personalpolicyn.

KOMPETENSUTVECKLING

Vi skapar goda f�ruts�ttningar f�r v�ra medarbetare att utveckla sin kompetens och
v�xa i arbetet och avs�tter de resurser till systematisk kompetensutveckling som
beh�vs f�r att vi skall kunna bedriva en effektiv verksamhet.

ARBETSORGANISATION

V�r arbetsorganisation stimulerar till ett bra samspel mellan m�nniskor, teknik och
andra arbetsf�ruts�ttningar och ger ett bra arbetsresultat.

Arbetsorganisationen utformas p� ett s�dant s�tt att den utvecklar och tar tillvara v�ra
medarbetares individuella f�ruts�ttningar och kompetens och m�jligg�r f�r dem att
sj�lvst�ndigt ta ansvar f�r planering, genomf�rande och uppf�ljning av sitt arbete och
ge den personliga service som efterfr�gas.
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Det goda arbetet inneh�ller arbetsuppgifter som ger frihet under ansvar, st�ller krav,
skapar engagemang och ger m�jligheter till personlig och yrkesm�ssig utveckling i en
l�rande organisation.

ARBETSMIIJ�

Vi har en psykisk och social arbetsmilj� som skapar arbetsgl�dje, trygghet och
stimulerar till positiv samverkan samt en god fysisk arbetsmilj� som �r sund, s�ker
och attraktiv och som fr�mjar produktivitet och h�g n�rvaro.

Alla ledare och medarbetare k�nner ett gemensamt ansvar f�r arbetsmilj�n och dess
utveckling och arbetar aktivt i enlighet med den arbetsmilj�policy som g�ller f�r
koncernen.

MEDINFLYTANDE OCH SAMVERKAN

Vi tar aktivt tillvara v�ra medarbetares kreativitet och f�rslag till verksamhetsut-
veckling samt ger varje medarbetare m�jlighet att diskutera och p�verkar f�rslag som
kan f� konsekvenser f�r hans/hennes arbetssituation och utvecklingsm�jligheter.

Vi har ett konstruktivt och f�rtroendefullt samarbete med de fackliga organisationerna
och ett aktivt samspel f�r att tillsammans �stadkomma en �nnu b�ttre verksamhet.

REKRYTERING OCH INTERN R�RLIGHET

Vi rekryterar kunniga och ambiti�sa medarbetare med goda utvecklingsm�jligheter
som aktivt och sj�lvst�ndigt kan bidra till verksamhetens utveckling och
effektivisering.

Vi stimulerar den interna r�rligheten och rekryteringen inom och mellan bolagen som
ett led i en systematisk verksamhets- och kompetensutveckling.

BEL�NING

V�r bel�ningspolitik leder till en effektiv verksamhetsutveckling och �kar v�ra
medarbetares motivation, effektivitet och intresse f�r arbetet och verksamhetens
resultat.

KULTUR

V�r organisationskultur pr�glas av f�rnyelse, f�r�ndringsvilja och framtidstro och
stimulerar och uppm�rksammar medarbetarnas handlingskraft, initiativf�rm�ga,
kreativitet och vilja att g�ra en bra insats.

En framg�ngsrik verksamhet kr�ver en �ppen och konstruktiv dialog och en
gr�ns�verskridande samverkan.

I v�r kultur �r j�mst�lldhet en sj�lvklar f�ruts�ttning f�r effektivitet och utveckling.

FINANSPOLICY

1. Inledning och organisation

Genom ett nyligen fattat beslut i kommunfullm�ktige har G�teborgs stad antagit en ny
finanspolicy f�r G�teborgs stad, dess internbank och dotterbolag. P� ett flertal
omr�den �r undantagen fr�n denna policy. Anledningen kan n�rmast f�rklaras av
Framtiden-koncernens mycket stora kreditvolym och d�rav mycket betydande
finansiella kostnader i relation till dess totala kostnader. Man har d�rut�ver en mycket
komplex r�nteriskhantering och bl a d�rf�r behov av en s�rskild finansiell kompetens
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inom Framtiden-koncernen. Detta f�rst�rks av fastighetsbranschens samspel med den
finansiella marknaden p� s�v�l tillg�ngs- som skuldsidan.

I likhet med andra bolag d�r G�teborgs stad har ett �garintresse skall F�rvaltnings AB
Framtiden med dotterbolag fastst�lla en egen finanspolicy. Denna finanspolicy skall
ligga inom de ramar som g�ller f�r G�teborgs stad.

F�rvaltnings AB Framtidens f�religgande finanspolicy f�r Framtiden-koncernen skall
ses som ett ramverk inom vilket varje enskild bolag skall fastst�lla en egen policy.
F�rvaltnings AB Framtidens finanspolicy �r baserad p� en klart decentraliserad
organisation d�r varje bolag har ett klart eget ansvar f�r sin operativa verksamhet och
finansiella portf�lj, d v s finansiella positioner, inom de ramar policyn anvisar.

 Policy

Varje bolag inom Framtiden-koncernen �r, inom de ramar som anges fr�n tid till
annan av F�rvaltnings AB Framtiden, ansvarig f�r samtliga sina finansiella
transaktioner och positioner.

Inom ramen f�r denna koncernfinanspolicy skall varje enskilt bolag uppr�tta en egen
finanspolicy som reglerar intern organisation, risktagande, limiter och intern kontroll.

Varje bolag inom Framtiden-koncernen skall ha en tillr�cklig finansiell kompetens f�r
att p� ett fullt aff�rsm�ssigt s�tt hantera sin enhets finansiella f�rvaltning.

�vergripande diskussioner med kreditmarknadsparter sker genom F�rvaltnings AB
Framtiden liksom ett systematiskt inh�mtande av externa analyser av den
samh�llsekonomiska utvecklingen f�r gemensamma bed�mningar inom koncernen.

Diskussioner kring befintlig portf�lj och enskilda krediter inom ramen f�r fastst�lld
budget, sker mellan det enskilda bolaget och respektive kreditgivare.

Beslut om upptagande av krediter fattas i varje enskilt bolag genom budgetbeslut,
investeringsbeslut eller s�rskilt beslut av respektive bolags styrelse eller VD.

2. Kreditf�rs�rjning

Framtiden-koncernens tillg�ngar, i huvudsak best�ende av bostadsfastigheter, skall
ses som en mycket l�ng investering. D�rav f�ljer krav p� en betydande l�ngsiktig syn
p� dessa tillg�ngars finansiering. Samtidigt skall h�nsyn tas till kreditmarknadens
kommersiella syn p� fastighetsfinansiering. Detta inneb�r att Framtiden-koncernen
m�ste vara beredd att i sitt agerande p� ett fullt konkurrenskraftigt s�tt vara en
attraktiv partner p� kreditmarknaden med dess syn p� l�griskalternativ, l�ngsiktig och
kompetent f�rvaltning, s�v�l ifr�ga om tillg�ngar som skulder.

S�rskild uppm�rksamhet skall �gnas �t hur refinansieringen sker och d�rav f�ljande
krav p� spridning av skulderna, s�v�l i tid som i en bred l�ngivarbas.

Policy

Krediter med l�ng l�ptid skall efterstr�vas.

Summan av amorteringar och slutligt f�rfall av enskilda krediter f�r uppg� till h�gst
20% varje tolvm�nadersperiod.

Vid uppl�ning skall krediter mot egen s�kerhet efterstr�vas. Detta inneb�r att det finns
ett egenv�rde i att, inom rimliga kostnadsramar, ers�tta G�teborgs stads befintliga
borgensengagemang mot annan uppl�ning.
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Breddning av Framtiden-koncernens kreditgivare skall s�kas genom t�nkbara
institutionella l�ngivare s�v�l inom som utom Sverige.

Krediter som f�ruts�tter borgen av G�teborgs stad skall godk�nnas av F�rvaltnings
AB Framtidens styrelse.

Vid uppl�ning i annan valuta �n SEK skall valutarisken elimineras.

3. Likviditet och hantering av denna

En r�tt dimensionerad kassa �r en n�dv�ndighet beroende p�

- krav p� betalningsberedskap f�r l�pande transaktioner

- reserv f�r of�rutsedda utbetalningar

- verksamhetens stora omfattning

- resultatutvecklingen och graden av s�kerhet i prognoser

- l�get p� kreditmarknaden samt n�rliggande refinansieringsbehov

- erh�llna ej utnyttjade kreditl�ften

Med likviditet avses kassa och bankmedel, placeringar samt erh�llna, avtalade
kreditl�ften. Placeringar skall till sin natur vara kortfristiga och likvida. S�rskild
instruktion om till�tna placeringar, motpartsrisker och limiter l�mnas av F�rvaltnings
AB Framtidens styrelse.

En effektiv hantering av betalningsstr�mmarna till och fr�n koncernen, samt inom
koncernen, �r av st�rsta vikt. Finansfunktionen har ett s�rskilt ansvar f�r detta.

En koncernsamordning av likviditeten �r n�dv�ndig f�r att eliminera enskilda bolags
underskott och f�r att minska det totala likviditetsbehovet. N�r behov av s�dan
samordning uppst�r, regleras detta genom F�rvaltnings AB Framtiden.

Policy

Storleken p� likviditetsreserver best�ms �rsvis i samband med fastl�ggandet av budget
f�r respektive bolag. F�r�ndringar i verksamheten, eller andra f�ruts�ttningar, kan
medf�ra att nytt styrelsebeslut fattas.

Varje enskilt bolag disponerar �ver sin likviditet och kan placera denna p� h�gst tolv
m�nader och i �vrigt inom ramen f�r av F�rvaltnings AB Framtidens styrelse
fastst�llda s�rskilda instruktioner. Endast undantagsvis f�r placeringar ha en l�ngre
l�ptid �n tolv m�nader varvid, i s�dant fall, s�rskilda sk�l skall f�religga.

F�rvaltnings AB Framtiden har r�tt att disponera s�v�l enskilda bolags som
koncernens likviditet. Dock skall det l�ngivande bolagets r�nteexponering om m�jligt
inte p�verkas.

Ett l�pande, v�l fungerande samarbete i �vrigt med G�teborgs stads finansenhet skall
efterstr�vas.

4. Finansiella int�kter och kostnader samt r�nterisklimiter

I Framtiden-koncernens verksamhet finns tre poster som p�verkar det finansiella
nettot, n�mligen

- avkastning p� likvida medel

- r�ntebidragsbeslut
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- kostnader f�r kreditportf�ljen

Vid strukturering och bed�mning av r�nterisker skall samtliga ovanst�ende variabler
inkluderas och ber�kning skall ske p� den s k nettopositionen.

Det �r en sj�lvklarhet att l�gsta finansiella nettokostnad skall efterstr�vas. Det �r dock
viktigt att denna str�van, efter en minimering av finanskostnaderna, ses �ver tiden och
inte ger f�r kortsiktiga effekter.

Omfattningen av koncernens r�nteexponering �r av den arten att kontroll �ver de
enskilda positionerna �r n�dv�ndig. D�rf�r �r det viktigt att tillr�ckliga finansiella
exponeringssystem finns s�v�l i de enskilda bolagen som p� koncernniv�.

F�r att undvika kraftiga kortsiktiga fluktuationer i Framtiden-koncernens
resultatr�kning, skall bolagens och koncernens r�ntepositioner vara f�rdelade p� ett
balanserat s�tt.

Policy

Exponering f�r f�r�ndringar i marknadsr�ntor skall m�tas f�r koncernens och
bolagens nettoposition, d v s med h�nsyn tagen till l�ner�ntor, placeringar och
r�ntebidrag.

Nettoexponeringen i r�ntepositioner skall ha en genomsnittlig bindningstid p� l�gst
tv� och h�gst �tta �r med en n�rmare precisering som fastst�lls av F�rvaltnings AB
Framtidens styrelse minst �rsvis.

Likaledes minst �rsvis skall F�rvaltnings AB Framtidens styrelse fastst�lla hur stor
andel av r�nteexponeringen som f�r ligga inom varje n�rmast liggande
tolvm�nadersperiod.

En kompetent och aff�rsm�ssig syn och hantering av de finansiella positionerna �r av
st�rsta vikt. Detta b�r pr�gla s�v�l organisation som uppm�rksamhet i bolagen.
Tillr�ckliga systemst�d skall finnas.

5. Till�tna instrument

F�religgande avsnitt avser behandla p� vilka grunder krediter skall upptas samt p�
vilket s�tt placeringar f�r ske. D�rut�ver regleras vilka s k derivatinstrument som f�r
anv�ndas.

Huvudprincipen skall vara att r�tt l�ptid och r�ntebildningsstruktur erh�lles vid
uppl�ggning av den underliggande kreditportf�ljen. Om detta inte skapar den �nskade
strukturen eller, till f�ljd av f�r�ndrade marknadsf�ruts�ttningar, en annan l�ptid eller
r�ntebildningsstruktur �r �nskv�rd, kan en s�dan omdisposition ske genom
utnyttjandet av derivatinstrument.

Vid transaktioner s�v�l inom som utanf�r balansr�kningen �r det av yttersta vikt att
val av tillv�gag�ngss�tt sker p� r�tt s�tt. Krav p� redovisning, v�rdering, system och
kontroll m�ste vara full beaktade.

Hantering av optioner kan i finansiella sammanhang vara mycket l�nsam f�r att t�cka
eller minska underliggande r�nterisker men st�ller s�rskilda krav p� kunskap och
system. S�rredovisning av optionspositioner skall d�rf�r ske.
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Policy

Placeringar f�r, f�rutom mot G�teborgs kommun, ske i instrument utf�rdade av
svenska staten, svenska hypoteksinstitut samt banker. I avsnitt 6 nedan redovisas de
beloppsbegr�nsningar som g�ller f�r enskilda placeringar och/eller kategorier.

Placeringar utanf�r ovann�mnda grupper skall godk�nnas av F�rvaltnings AB
Framtiden styrelse. Placeringar f�r inte ske i fordringar med efterst�lld r�tt.

Finansiering f�r upptas av l�ngsiktiga kreditgivare samt genom leasing.

Transaktioner i derivatinstrument och instrument utanf�r balansr�kningen f�r enbart
ske om samtliga redovisnings-, v�rderings-, system- och kontrollaspekter �r fullt
beaktade.

R�ntestruktur f�r f�r�ndras genom FRAs, r�nteterminskontrakt och r�nteswappar.

L�n i utl�ndsk valuta skall valutas�kras genom valutaterminskontrakt, valutaoptioner
eller genom en valutaswap.

Valutaoptioner f�r enbart f�rv�rvas och anv�ndas f�r t�ckande av en underliggande
valutarisk. Kostnaden f�r en valutaoption skall s�rredovisas.

R�nteoptioner f�r f�rv�rvas f�r att t�cka en underliggande r�nterisk. Kostnaden f�r
f�rv�rvade r�nteoptioner skall s�rredovisas.

R�nteoptioner f�r utf�rdas f�r att minska underliggande r�nterisker och, i s�dant fall.
efter medgivande av F�rvaltnings AB Framtiden. I Framtid-koncernens fall inneb�r
detta att s k k�pr�nteoptioner kan utf�rdas inom ramen f�r de enskilda bolagens
nettoposition. S�ljr�nteoptioner f�r ej utf�rdas.

F�rv�rvade och utf�rdade r�nteoptioners positionsv�rde skall s�rredovisas och
upptagas till dess vid varje tidpunkt aktuella deltav�rde.

6. Motpartsrisker

Vid aff�rer med annan part uppkommer tv� olika slag av risker, n�mligen

- transaktionsrisk

- kreditrisk

F�rvaltnings AB Framtidens styrelse l�mnar separat s�rskild instruktion om med vilka
parter, till vilka maximala belopp, avtal f�r ing�s.

7. Kontrollsystem och rapportering

En kvalificerad hantering av Framtiden-koncernens finansiella portf�lj st�ller,
f�rutom mycket stora krav p� personal och dess kunskap, betydande krav p�
uppf�ljning, kontrollsystem och rapportering. En l�pande dialog med koncernens
revisorer �r d�rf�r n�dv�ndig, dels f�r deras f�rst�else av hanteringen av koncernens
exponering, dels f�r en l�pande kontroll att organisation, befintliga system samt
rapporter fyller de krav s�v�l ber�rd personal som ledning j�mte revisorer skall st�lla.

Policy

F�rvaltnings AB Framtiden svarar f�r information till koncernens revisorer s� att
dessa skall kunna kontrollera den systemm�ssiga hanteringen av koncernens
finansiella positioner.



G�teborgsmodellen                                                  �gardokumentet
Ingemar Erixon, Bengt Stymne & Bo Persson, 1999

-  58  -

Godk�nda administrativa rutiner f�r en tillr�cklig intern kontroll skall f�religga inom
varje bolag.

En l�pande rapportering �ver likviditetsutveckling och finansiella �taganden skall
uppr�ttas regelbundet och l�mnas enligt s�rskild plan.

Till styrelsen i varje enskilt bolag skall fortl�pande rapporteras bolagens respektive
koncernens finansiella situation.

INVESTERINGSPOLICY

Syftet med investeringspolicyn �r att redovisa riktlinjer f�r investerings- och
desinvesteringshandl�ggning inom Framtiden-koncernen. F�ljande riktlinjer skall ses
som en yttre ram f�r handl�ggningen av investeringar och samtidigt leda till en
likformig behandling av investerings�renden i dotterbolagens respektive koncernens
styrelser.

Fler�rsplaner

Investeringsplaneringen b�rjar med framtagandet av fler�rsplaner. I fler�rsplanen
fastst�ller dotterbolagen de investeringsbehov som kr�vs f�r att expandera i �nskv�rd
takt och f�r att vidmakth�lla existerande byggnader. Fler�rsplanen omfattar en
tidsperiod av tre �r.

Dotterbolagens fler�rsplaner godk�nnes i F�rvaltnings 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
�r aktuella f�r beslut under budget�ret. Investeringsbudgeten skall inneh�lla alla
utgifter som planeras f�r budget�ret. Mindre investeringar presenteras i klump.
F�rvaltnings AB Framtiden kommer att anvisa kalkylmodell enligt vilken
investeringen skall redovisas. Vid presentation av investeringsbudgeten skall
respektive projekt redovisas p� ett �ndam�lsenligt s�tt.

Dotterbolagens investeringsbudgetar godk�nnes genom beslut i F�rvaltnings AB
Framtidens styrelse i samband med ordinarie budgetbeslut. Investering och
desinvestering som, med h�nsyn till verksamhetens art och omfattning, �r betydande
eller som inte ber�knas uppfylla angivna ekonomiska krav, kan av F�rvaltnings AB
Framtidens styrelse, vid fastst�llande av investeringsbudget, p�kallas separat beslut i
�rendet.

Det f�ruts�tts att respektive bolag har av dotterbolagsstyrelsen fastst�lld
handl�ggningsordning som beaktar ovanst�ende koncernhandl�ggning.

L�NSAMHETSBED�MNING AV INVESTERINGAR

En bed�mning av investeringen skall, i normalfallet, ske �ver den n�rmaste
tio�rsperioden. F�r att en investering skall anses l�nsam, skall ett vid investe-
ringstillf�llet bed�mt marknadsv�rde om tio �r �verstiga investeringsbeloppet -
sistn�mnda post korrigerad f�r de kalkylm�ssiga resultat som erh�llits under
tio�rsperioden.

Vid bed�mningen av fastighetens kalkylresultat f�r tio�rsperioden skall f�r den del
egna medel anv�ndes, d v s den normala egna insatsen, en r�ntebelastning ske. Den
r�ntefaktor som b�r anv�ndas �r externr�ntan och de �rsvisa kalkylresultaten
r�ntekorrigeras.
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Bed�mningen av fastighetens marknadsv�rde om tio �r skall baseras p� ett
avkastningskrav p� 7,0 . Det f�r varje fastighet individuella p�slaget varierar
sj�lvfallet fr�n omr�de till omr�de.

MILJ�POLICY

M�nga g�teborgare bor och arbetar i v�ra fastigheter. M�nga m�nniskors milj�p�-
verkan sker d�rf�r i v�ra fastigheter vilket ger oss ett stort ansvar. Ett ansvar som vi
dock inte tar fullt ut idag.

V�rt milj�ansvar avser inte enbart den fysiska milj�n. �ven den sociala milj�n m�ste
omfattas i v�rt milj�arbete, varf�r detta m�ste pr�glas av en helhetssyn p� den milj� vi
verkar i.

V�r utg�ngspunkt �r alla de milj�hot som finns i v�r vardag, koncernens samh�lls-
ansvar och hyresg�sternas milj�medvetenhet. Vi vill ta v�rt milj�ansvar genom ett
milj�arbete som kan bedrivas p� ett f�retagsekonomiskt l�nsamt s�tt.

V�rt milj�arbete skall bidra till en l�ngsiktigt h�llbar utveckling genom ett milj�an-
svar som str�var mot hush�llning och kretsloppsanpassning.

Milj�policyn skall utarbetas och fastst�llas f�r att ing� i �gardokument -97.

Riktlinjer f�r IT-POLICY inom Framtiden-koncernen

Inledning

G�teborgs kommun har genom Kommunstyrelsen fastst�llt en ADB-policy f�r
kommunen och dess bolag. ADB-policy g�ller f�r samtliga n�mnder och bolag inom
G�teborgs stad och syftar till att

− understryka att ADB-teknikens m�jligheter skall tas tillvara

− markera kraven p� gemensamma insatser �ver f�rvaltnings- och bolagsgr�nser

− f�rhindra l�sningar inf�r framtidens verksamhets- och organisationsutveckling

− motverka riskerna f�r arbetsmilj�problem, minskad s�kerhet och f�rs�mrat
integritetsskydd p g a ADB-tekniken

Nedan f�ljer ett utdrag ur Kommunalfullm�ktiges beslut 1992-11-05 om den fortsatta
utvecklingen av de kommunalt �gda bostadsf�retagen:

Koncerngemensamma funktioner

Utg�ngspunkten b�r vara att inga funktioner skall g�ras koncerngemensamma, s�vida
inte klara ekonomiska eller andra f�rdelar kan vinnas d�rigenom. Samtidigt b�r
principen vara den, att man inte skall avst� fr�n att tillvarata s�dana f�rdelar som kan
st� till buds med beaktande av dotterbolagens sj�lvst�ndighet och egna ansvar.
Ansvaret mot de boende och �garen kr�ver att verksamheten bedrivs s� effektivt som
m�jligt.

Ett omr�de d�r samordningsf�rdelar kan uppn�s, g�ller utveckling av dataprogram
och ink�p av datorutrustning. De tre bostadsf�retagen bedriver verksamhet i samma
bransch och har, i stort sett, identiskt behov p� omr�det. Koncernf�rh�llandet kr�ver
att de tre bostadsf�retagen har s�dana ekonomisystem och redovisningsprinciper att
deras resultat, st�llning och �vriga f�rh�llanden �r direkt j�mf�rbara. N�gon central
dataavdelning inom AB Framtiden torde inte erfordras. Det kr�vs d�remot att
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programutveckling och nyink�p av h�rdvara samordnas i form av koncerngemen-
samma projekt".

Utg�ngspunkt f�r IT-policy

En stor del av koncernens IT-resurser1 l�ggs idag p� administrativt IS-st�d2. En
omf�rdelning och uppstyrning av resurserna b�r ske s� att dessa koncentreras till
respektive bolags utveckling av IS/IT-st�d f�r verksamhets- och aff�rsutveckling.
H�rigenom utvecklas bolagens s�rart och de �kar sin konkurrenskraft p� marknaden.

Under 1996 skall koncernstyrelsen besluta om IT-policy f�r Framtiden-koncernen.

                                                  
1 IT = informationsteknik
2 IS = informationssystem
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