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Bakgrund

• Föråldrad infrastruktur 

• Förändrade bosättningsmönster

• Klimatförändringar 

• Stort behov av underhåll framöver.

• Befintlig underhållsskuld pga uppskjutet underhåll. 

• Såväl krympande som växande kommuner berörs.

 Underhållsskulden i kombination med ökade behov av anpassning av 
infrastruktur är en stor risk när det handlar om kritisk infrastruktur som vatten. 
Ytterst handlar det om vår miljö och om vår hälsa.



Bakgrund och metod

• I den här studien är fokus på VA eftersom VA:
- En kritisk infrastruktur 

- Påverkar miljö och hälsa

- Central infrastruktur i anpassningen till klimatförändringar.

• Litteraturstudie i kombination med egna forskningsstudier
- Litteraturstudie med fokus på investering och underhåll i tekniska 

försörjningssystem. 

- Studier kring organisatorisk kapacitet.

- Egna forskningsstudier med fokus på samverkan och investeringar inom VA i 
Sverige. 

- Studier av utvecklingen som rapporterats i Svenskt Vattens hållbarhetsindex. 



En studie kring underhåll och kritisk infrastruktur 

Frågeställningar:
1. Vilka investeringar behövs och varför?

2. Vilka faktorer påverkar underhållsskulden?

3. Vilka möjliga strategier finns det för kommunerna att hantera 
underhållsskulden?



Vilka investeringar behövs och varför?

Frågan kring varför investeringsbehovet är omfattande kan 
sammanfattas i följande fyra punkter: 

1. Föråldrad infrastruktur med eftersatt underhåll, 

2. Behov av anpassning av befintliga infrastruktur till demografiska 
förändringar. Såväl kommuner som växer som kommuner som krymper 
behöver anpassa sin infrastruktur. 

3. Anpassning till nya miljökrav, klimatförändringar och behov av mer 
hållbar vattenförsörjning .

4. Säkerställa god ekonomisk hushållning



Vilka faktorer påverkar underhållsskulden?

• Genomförandegraden är låg.
- I genomsnitt 68 %. 32 % av alla investeringar som planeras och budgeteras 

genomförs inte. 

• Organisatorisk kapacitet kan förklara den låga 
genomförandegraden. 

• En organisations kapacitet kan förstås som (de Loél m fl 2002)
- Finansiella kapacitet

- Teknisk kapacitet (kompetens)

- Institutionell kapacitet (metoder för rapportering och styrning)

- Politisk kapacitet (samverkan)

- Social/samhällelig kapacitet (intressenter)

- Organisatorisk förmåga 



Vilka möjliga strategier finns det för 
kommunerna att hantera underhållsskulden?

Samverkan: 
- Kräver politisk kapacitet

- Kan öka tillgången till kompetens och således stärka den 
tekniska kapaciteten.

- Kan göra VA mer synligt och således stärka den 
sociala/samhälleliga kapaciteten. 



Vilka möjliga strategier finns det för 
kommunerna att hantera underhållsskulden?

Metoder för uppföljning, rapportering och styrning av 
underhåll och investeringar:
- Kräver institutionell kapacitet

- Kan öka den sociala/samhälleliga kapaciteten

- Kan stärka den tekniska kapaciteten



Slutsatser och vägen framåt

• Underhållsskulden och det framtida investeringsbehovet behöver 
hanteras av flera skäl:

- Miljö, hälsa, god ekonomisk hushållning, demokratiskt ansvar. 

• Två strategier som kan användas för att stärka kommunernas kapacitet 
och öka genomförande graden: 

- Samverkan 

- Framtagande och implementering av metodik för arbete med investeringar och 
underhåll

• Respektive strategi stärker den organisatoriska kapaciteten på olika sätt.

• Strategierna kan kombineras och användas av såväl krympande som 
växande kommuner. 




	Kommunerna och underhållsskulden 
	Bakgrund
	Bakgrund och metod
	En studie kring underhåll och kritisk infrastruktur 
	Vilka investeringar behövs och varför?�
	Vilka faktorer påverkar underhållsskulden?�
	Vilka möjliga strategier finns det för kommunerna att hantera underhållsskulden?
	Vilka möjliga strategier finns det för kommunerna att hantera underhållsskulden?
	Slutsatser och vägen framåt
	Bildnummer 10

