
  

  

Demografianpassad infrastruktur?: Om 
hantering av anläggnings-tillgångar i 

kommuner med minskande 
befolkningsunderlag 

  

  

Robert Jonsson and Josefina Syssner 

Journal Article 

  

  

 

 

N.B.: When citing this work, cite the original article. 

Original Publication: 

Robert Jonsson and Josefina Syssner, Demografianpassad infrastruktur?: Om hantering av 
anläggnings-tillgångar i kommuner med minskande befolkningsunderlag, Nordisk 
Administrativt Tidsskrift, 2016. 93(3), pp.45-64. 
 
Copyright: Open Access 
 
Publisher: www.djoef-forlag.dk 

 

Postprint available at: Linköping University Electronic Press 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-137647 

 

 

 



Nordisk Administrativt Tidsskrift nr. 3/2016, 93. årgang 45 

 
Demografianpassad infrastruktur? 
Om hantering av anläggnings-
tillgångar i kommuner med 
minskande befolkningsunderlag 

Av Robert Jonsson och Josefina Syssner 
 
 
Refereevurdert 

Nordisk Administrativt Tidsskrift nr. 3/2016, 93. årgang 
Robert Jonsson och Josefina Syssner  
Artikler: Demografianpassad infrastruktur? ... 

1. Inledning 

Kommuner med ett vikande befolkningsunderlag har under de senaste åren kommit 
att uppmärksammas allt mer i en svensk kontext. Uppmärksamheten har sin grund 
dels i att nästan hälften av Sveriges kommuner uppvisar ett vikande befolkningsun-
derlag, dels i att dessa kommuner utsätts för ett omvandlingstryck som visat sig vara 
svårt att hantera (Syssner 2014; 2015; Tillväxtanalys, 2015; SKL 2015a). 
 Även om svenska kommuner med vikande befolkningsunderlag börjat uppmärk-
sammas allt mer är dock intresset för hur dessa hanterar konsekvenserna av sin be-
folkningsminskning förhållandevis nytt. I USA och i andra delar av Europa har dessa 
frågor länge rönt stort intresse bland forskare. I den internationella forskningen om 
krympande kommuner har frågan om den fysiska infrastrukturen och dess beskaffen-
het fått ett stort utrymme. Studier från krympande kommuner och städer i Europa och 
USA vittnar om hyreshus som står tomma, affärslokaler som blir svåra att hyra ut, 
och om hus och tomter som blir svåra att sälja (Sousa & Pinho 2015; Wiechmann & 
Pallagst 2012). Serviceinrättningar såsom bank, vårdcentral, tandvård läggs inte 
sällan ner på grund av bristande kundunderlag. Skolor med otillräckligt elevunderlag 
läggs ner, men skolfastigheterna fortsätter att generera kostnader om de inte kan 
säljas eller hyras ut till annan verksamhet. I krympande städer står man enligt flera 
studier inför en situation där kommunerna har allt mindre pengar för att underhålla en 
överdimensionerad och underutnyttjad infrastruktur (Sousa & Pinho 2015). Enligt 
Anirban (2013) har det i en amerikansk kontext framför allt handlat om att det är 
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stadskärnor som blivit mer glesbefolkade, men att ett vikande befolkningsunderlag 
också kunnat observeras i städernas förorter. 
 Flera forskare har kritiserat det faktum att tillväxt är den norm som länge legat till 
grund för lokal och regional politik och planering. Wiechmann & Pallagst (2012) 
menar att även om vikande befolkningstal varit en realitet i många städer och kom-
muner i många länder under många år, så har konsekvenserna av denna utveckling 
knappast fått något utrymme på politikers och planerares agendor. Istället är det den 
motsatta processen – tillväxt – som har stått i centrum för det politiska samtalet (Bon-
tje & Latten 2005; Martinez-Fernandez et al 2012; Sousa & Pinho 2015; Hackworth 
2015). Drömmen om tillväxt har enligt flera bedömare hindrat framväxten av konk-
reta och aktiva strategier för hur man kan hantera en negativ befolkningstillväxt och 
dess konsekvenser (Lang 2012; Hospers & Reverda 2015). 
 Ur kritiken mot den tillväxtorienterade politiken och planeringen har nya sätt att 
förhålla sig till krympande staden och kommunen vuxit fram. Utgångspunkten i 
dessa förhållningssätt har varit att planeringen i krympande kommuner och städer i 
vissa viktiga avseenden måste skilja sig från planeringen av tillväxtorter (Wiechmann 
& Pallagst 2012). I detta sammanhang beskriver Hackworth (2015) rightsizing som 
ett nytt planeringsparadigm som vuxit fram och tillämpats i såväl Europa som USA. 
Begreppet rightsizing användes först i kölvattnet av den ekonomiska krisen i början 
av 1990-talet. Det var många organisationer som enligt Hitt et al (1994) minskade 
personalstyrkan till en anorektisk nivå, vilket medförde svårigheter att bedriva 
utvecklingsarbete samt svara upp mot en ökande efterfrågan när konjunkturen åter 
tog fart. Som en reaktion mot för stora neddragningar av personalstyrkor vid kriser 
och konjunkturnedgångar lanserades begreppet rightsizing. Som nämndes ovan har 
forskare, kulturgeografer som studerar kommuners och städers anpassningar till 
förändrad demografi börjat att använda begreppet rightsizing för att utveckla planer 
utifrån förändrad demografi. Idén om rightsizing i en sådan kontext har tilldelats en 
annan innebörd jämfört med hur begreppet använts inom företagsekonomi och orga-
nisationsteori. Begreppet innebär i denna kontext att man i planeringen av städer 
utgår ifrån stadens faktiska demografiska utveckling, och planerar efter den, istället 
för att planera för en (befolknings)tillväxt som inte existerat på platsen under en lång 
tid. I flera städer i USA har man tagit fram strategier för rightsizing, alternativt byggt 
sina översiktsplaner (eller motsvarande) utifrån antagandet att staden kommer att ha 
en fortsatt negativ befolkningstillväxt (Hackworth 2015). 
 Dessa nya strategier har i sig fått ett blandat mottagande. Vissa röster menar att 
rightsizing är ett annat ord för en urban åtstramningspolitik (austerity urbanism) 
vilket ofta får till följd att det offentliga retirerar från de områden i staden som redan 
är delvis övergivna och som därmed bebos av i huvudsak svaga eller marginaliserade 
grupper av medborgare (Hackworth 2015). Enligt andra bedömare kan emellertid 
processen med att anpassa den byggda miljön och stadens anläggningstillgångar, 
hanteras genom att ersätta lediga och övergivna fastigheter med grön infrastruktur. 
Framgången för denna strategi kan mätas vid stabilisering av fastighetsvärden, be-
folkningstillväxt och via medborgarindex (Schilling & Logan 2008). Andra forskare 
(Ehrenfeucht & Nelson, 2012) har visat att även om förståelsen för rightsizing finns 
så kan det vara svårt att genomföra en demografianpassad planering då föreställning-
en om befolkningstillväxt utgör en stark institution. 
 Tidigare studier visar att många beslutsfattare har svårt att hantera det vikande 
befolkningsunderlagets konsekvenser. Hospers & Reverda (2015) beskriver fyra 
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reaktionssteg hos politiker och tjänstemän i krympande kommuner. Det första steget 
handlar om att negligera den statistik som visar att befolkningen faktiskt blir allt 
mindre. Det andra steget handlar om att nämnda aktörer arbetar fram strategier för att 
motverka befolkningsminskningen. Det tredje steget innebär att lära sig hantera en 
befolkningsminskning. Det fjärde och sista steget är att betrakta befolkningsminsk-
ning som en möjlighet. 
 Tidigare studier i Sverige indikerar att svenska kommuner som krymper har fast-
nat på det första steget (Syssner 2014; 2015). Tillväxtnormen är stark, och få kom-
muner uppvisar strategier för hur man ska hantera det faktum att befolkningsunderla-
get minskar. Mot denna bakgrund ställer vi frågan om hur svenska kommuner med 
ett vikande befolkningsunderlag hanterar sina anläggningstillgångar. För även om 
tidigare studier belyst konsekvenser av befolkningsminskning samt strategier vid en 
krympande befolkning saknar vi kunskaper om hur krympande kommuner hanterar 
sina anläggningstillgångar. 
 Att sådan kunskap saknas är anmärkningsvärt eftersom dessa förhållanden påver-
kar hushållningen av resurser inom och mellan tidsperioder. Det svenska kommunala 
utjämningssystemet kompenserar för strukturella förhållanden och invånarnas in-
komster. Hur kommunerna hanterar sina anläggningstillgångar över tid är däremot 
inget som utjämningssystemet tar hänsyn till. Det innebär exempelvis att en kommun 
som har ett stort underhållsbehov på sina anläggningstillgångar inte kompenseras för 
detta (Statskontoret 2014). Det gemensamma med investeringar i anläggnings-
tillgångar är att utgiften uppkommer vid en tidpunkt och dess kostnader fördelas 
mellan tidpunkter (vanligtvis kalenderår i kommunala sammanhang). Anläggnings-
tillgångar är inte heller flyttbara utan att betydande utgifter uppkommer. Sammanta-
get innebär detta att kommunala anläggningstillgångar bekostas av dess medborgare 
under flera års tid, vilket är viktigt utifrån ett rättviseperspektiv då rättvisa utgör en 
stark kommunal institution (Fjertorp 2010; Brorström & Siverbo 2001). Anlägg-
ningstillgångarnas avskrivningstid bygger på att anläggningarna underhålls enligt 
plan och sker inte det förkortas den tekniska livslängden (Brorström et al, 2014, 
Haraldsson, 2015). Utifrån en rättvisedimension är det således betydelsefullt att öka 
kunskaperna om krympande kommuners hantering av anläggningstillgångar eftersom 
en planenlig hantering har potential att skapa rättvisa mellan generationer. 
 För kommunerna i Sverige, såväl växande som krympande, finns det skäl till att 
underhålla anläggningstillgångar enligt plan. Det finns också skäl till att demografi-
anpassa anläggningstillgångarna via investeringsekonomin. Skälen handlar om rättvi-
sa (Brorström & Siverbo, 2001) samt upprätthållande av god ekonomisk hushållning 
såväl inom som mellan tidsperioder (Knutsson et al, 2006; Dietrichson & Ellegård 
2014, Donatella, 2016). För krympande kommuner är skälet ännu starkare då det, till 
skillnad från kommuner som växer, saknas uppenbara incitament att investera i nya 
anläggningstillgångar. För krympande kommuner minskar dessutom underlaget för 
avgiftsfinansiering samt att skatteunderlaget minskar vilket är försvårande omstän-
digheter vid nyinvesteringar och reinvesteringar (Fjertorp 2010; 2013). 

1.1. Syfte 
Vi har i en rad studier undersökt huruvida effekter och policyimplikationer av lång-
varig befolkningsminskning beskrivs i kommunala styrdokument. Denna artikel 
bygger på en delstudie vars övergripande syfte varit att öka förståelsen för hur man i 
krympande kommuner hanterar och planerar för sina anläggningstillgångar. Vi har 
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här intresserat oss specifikt för huruvida kommunerna i budget och årsredovisningar 
beskriver sina anläggningstillgångar avseende status och underhåll. Vi har också 
intresserat oss för i vilken mån kommunerna i dessa dokument drar slutsatser om 
vilka konsekvenser en förändrad demografi har för hur kommunerna ska planera för 
sina anläggningstillgångar. Syftet med vår artikel är därmed att diskutera i vilken 
mån kommunernas budgetar och årsredovisningar är sammanhang där kommunerna 
beskriver sina anläggningstillgångar avseende status och underhåll, och huruvida 
kommunerna här beskriver strategier för hur anläggningstillgångarna ska kunna 
anpassas till en ny demografisk situation. Strategier kan finnas i andra dokument, 
men budget och årsredovisningar är för kommunerna tvingande dokument som un-
derställs kommunfullmäktige varje år. I dessa dokument ska kommunerna inför 
medborgarna redogöra på vilket sätt de svarar upp mot kraven på god ekonomisk 
hushållning. Anläggningstillgångarnas status, underhåll och demografianpassning har 
dessutom uppenbara ekonomiska implikationer, vilket gör att budget och årsredovis-
ning torde vara de styrdokument där kommunen i första hand beskriver dessa förhål-
landen. 
 Vår ambition har varit att undersöka kommuner som har ett minskande befolk-
ningsunderlag, men som i övrigt har varierande förutsättningar och karaktär. Studien 
baseras därför på ett systematiskt urval av kommuner, där urvalet baserades på geo-
grafiskt läge, närhet till större tätort samt befolkningsstorlek. 

1.2. Disposition 
Fortsättningsvis presenteras ett avsnitt om anläggningstillgångar och investe-
ringsekonomi i svenska kommuner där särskilt vikt läggs vid anläggningstillgångar i 
krympande kommuner. Vidare i artikeln presenteras den valda metoden inkluderat de 
empiriska frågorna samt metodologiska begränsningar. En resultatredovisning följer 
efter detta, vilken är strukturerad utifrån artikelns frågor. Artikeln avslutas med 
sammanfattande slutsatser samt reflektioner och förslag till fortsatta studier. 

2. Anläggningstillgångar och investeringsekonomi i svenska 
kommuner 

Kommunernas hantering av dess anläggningstillgångar och dess investeringsekonomi 
har betydelse för hushållningen av resurser såväl inom som mellan tidsperioder. Den 
fysiska platsen har också betydelse för medborgares upplevelser av välfärdstjänster, 
exempelvis via luftkvalitén i byggnader. I det följande presenteras tidigare studier 
och redovisade resultat om anläggningstillgångar och investeringsekonomi i svenska 
kommuner. Särskild vikt läggs vid anläggningstillgångar i krympande kommuner. 

2.1. Anläggningstillgångar och investeringsekonomi 
Kommunala anläggningstillgångar tillkommer via investeringar och enligt Jörgensen 
(2004) syftar de till att förbättra servicen för medborgare och att det därför ligger 
nära tillhands att befolkningsutvecklingen har inverkan på anläggningstillgångarnas 
utveckling. En anläggningstillgång som är upptagen i en kommuns anläggningsregis-
ter är en tillgång som är avsedd för stadigvarande bruk (Lag om kommunal redovis-
ning 1997, kap 6; Fjertorp 2010). Anläggningstillgångar är därför till sin karaktär 
långsiktiga. Exempel på anläggningstillgångar i kommuner är fastigheter, gator och 
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vägar, broar, renings- och vattenverk samt ledningsnät av olika slag. Det finns an-
läggningstillgångar som är över hundra år gamla, till exempel äldre skolbyggnader 
samt äldre vattenledningar. Det finns också anläggningstillgångar som skrivs av på 
fem till tio år. De anläggningstillgångar som idag förväntas ha den längsta tekniska 
livslängden hos kommunerna är vanligtvis vattenledningar (Fjertorp 2010). För att 
kommunala anläggningstillgångar ska vara funktionella under dess livslängd, läs dess 
avskrivningstid, så krävs att de underhålls enligt plan. Underhålls inte anläggnings-
tillgångar enligt plan uppstår en ökad risk att de inte klarar av att vara funktionella 
under dess planerade livslängd (Haraldsson, 2015). 
 Sedan några år in på 2000-talet har kommunerna krav på sig att upprätta finansiel-
la samt verksamhetsmässiga mål med inriktning mot god ekonomisk hushållning. I 
dessa mål inkluderas att sköta anläggningstillgångarnas planenliga underhåll för att 
därigenom skapa rättvisa generationer emellan (Knutsson et al, 2006; Brorström et al, 
2014). Att nämnda mål uppmärksammar betydelsen av att varje generation ska betala 
för sin rättmätiga del av vad den kommunala verksamheten kostar är dock egentligen 
ingen nyhet. Redan på 1950-talet betonades detta i SOU 1952: 14 (Kommunallags-
kommittén). I SKLs ekonomirapport (2015b: s. 35) kommenterades god ekonomisk 
hushållning med hänvisning till SOUn från 1952 enligt följande: 

»Såsom en allmänt erkänd norm för kommunernas ekonomiska förvaltning gäller, att en generation 
icke har rätt att förbruka vad föregående generationer hopbragt till sina efterkommandes gagn.« 

I organisationer där vinstsyftet står i fokus har tillgången till kapital en begränsande 
inverkan på organisationens förmåga att investera för att därigenom anskaffa anlägg-
ningstillgångar (Ljung & Högberg 1988). I organisationer som inte drivs utifrån ett 
vinstsyfte (däribland svenska kommuner) har den ekonomiska situationen betydelse 
för hur många och vilka anläggningstillgångar som anskaffas (Fjertorp 2010; Bengts-
son 2013). Det finns dock inte något klarlagt samband mellan god ekonomi och hur 
mycket kommuner investerar. Det förekommer kommuner med god ekonomi som 
genomför många och stora investeringar och det förekommer kommuner med god 
ekonomi som investerar sparsamt. Likaså förekommer det kommuner med sämre 
ekonomi som investerar mycket. Generellt gäller dock även för icke vinstdrivande 
organisationer att vid sämre ekonomi, läs dåliga årliga resultat samt låg soliditet, så 
försvåras omfattande investeringsverksamhet (Fjertorp 2010; Bengtsson 2013). Vid 
befolkningsminskning minskar kommunernas intäkter från avgifter samt att skatte-
underlaget minskar. Detta tillsammans med avsaknaden av incitament till nyinveste-
ringar och exploateringar innebär incitament till att underhålla och anpassa befintliga 
anläggningstillgångar – allt annat lika. 
 De som beslutar om investeringsekonomin, och därmed anläggningstillgångarnas 
utveckling i kommunerna är kommunfullmäktige. Motiveringen till att investeringar 
beslutas av kommunfullmäktige handlar om att de är av väsentlig art. (Kommunalla-
gen, 3 Kap). I kommuner som valt att organisera verksamheter i bolagsform, 
exempelvis VA-bolag, fastighetsbolag etcetera är det bolaget som budgeterar för 
underhåll av anläggningstillgångar samt beslutar om investeringar i ett första led. 
Eftersom investeringar är av väsentlig art, är det kommunfullmäktige som slutligen 
godkänner de kommunala bolagens investeringsbudgetar. Det är även så att den 
samlade investeringsverksamheten under året ska redovisas till kommunfullmäktige i 
samband med bokslutet (Fjertorp 2010). Finansieringen av kommunernas anlägg-
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ningstillgångar skiljer sig åt. Fastigheter samt gator och vägar är skattefinansierade 
medans anläggningstillgångar inom VA-verksamheten i huvudsak finansieras via 
avgifter. Skattekollektivet har dock möjlighet att subventionera VA-kollektivet, men 
tvärtom är inte möjligt (Fjertorp 2012). 
 Hur processen ser ut fram till beslut om investeringsbudgeten och om separata 
investeringar varierar mellan kommuner och kan se olika ut mellan tidsperioder. 
Enligt Sahlin-Andersson (1986) (se även Brorström 2010 samt Bengtsson 2013) så 
karaktäriseras kommunala investeringsbeslut av en komplex process där såväl den 
politiska ledningen som den administrativa ledningen interagerar. Även om det gene-
rellt sett är en komplex process där många aktörer är involverade vid investeringsbe-
slut i kommunerna så har tidigare forskning visat att det finns några strategier som 
ofta förekommer för att motivera investeringsbeslut. Enligt Marlowe et al, (2004) 
utgör kommunens vision, inkluderat dess övergripande mål samt förvaltningarnas 
mål viktiga utgångspunkter vid investeringsbeslut. När olika investeringsförslag 
arbetats fram menar Marlowe et al att det sker en rangordning utifrån hur brådskande 
det är med respektive investering. I den samlade bedömningen ingår även finansie-
ringsmöjligheter, men som Brorström (2010) framhåller – om arbetet med investe-
ringen bedöms utgöra en irreversibel process så kan arbetet fortgå på grund av att det 
bedöms vara för kostsamt att avbryta investeringen. 

2.2. Investeringsekonomi i kommuner som krymper 
Via litteraturgenomgången ovan har vi synliggjort hur städer och kommuner med 
vikande befolkningsunderlag hanterar och planerar för sina anläggningstillgångar. Vi 
har även visat varför anläggningstillgångar är av betydelse för medborgare över en 
längre tid. Det handlar om att anläggningstillgångar är avsedda att brukas under 
längre tidsperioder. Underhåll av nämnda tillgångar samt investeringsverksamhet blir 
därför av betydelse för god ekonomiskt hushållning såväl inom som mellan tidspe-
rioder. 
 Litteraturen om investeringar och anläggningstillgångar i kommuner är tydligt 
inriktad mot varför och hur kommuner investerar i anläggningstillgångar. Tidigare 
forskning om hur anläggningstillgångar hanteras i kommuner med vikande befolk-
ningsunderlag är emellertid outvecklad. Men, även om tidigare forskning inom om-
rådet är bristfällig ser vi möjligheter att nyttja tidigare forskning för att öka förståel-
sen för hur man i kommuner med ett vikande befolkningsunderlag hanterar och pla-
nerar för sina anläggningstillgångar, inte minst utifrån forskning som rör reaktions-
steg och anpassningspolitik (rightsizing). 
 Den forskning som bedrivits om krympande kommuner och städer internationellt 
är på samma gång irrelevant och relevant för svenska förhållanden. Den är delvis 
irrelevant då den i stora stycken berör förhållandevis stora städer – Detroit, Philadel-
phia, Leipzig – där befolkningsminskningen varit både dramatisk och påtaglig i det 
offentliga rummet. I Sverige är det i första hand små kommuner på landsbygden som 
krymper. Undantas Sveriges tre största städer är det också vanligt att landsbygden 
runt de större tätorterna blir allt mer glesbefolkad, vilket gjort att offentlig service i 
stor utsträckning koncentreras till ett mindre antal tätorter. Det gör att den forsk-
ningsbaserade kunskapen om hur man kan planera i ett sammanhang av befolk-
ningsminskning, i vissa centrala avseenden baseras på förhållanden som är väldigt 
olika de förhållanden som råder i svenska kommuner som krymper. Samtidigt är den 
internationella forskningen om krympande städer relevant, då den belyser en oför-
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måga bland politiker och planerare att hantera de frågor som en långvarig befolk-
ningsminskning medför – en oförmåga som är påtaglig också i en svensk kontext 
(Syssner 2014). 
 Vår avsikt är att komplettera den bild som ges i litteraturöversikten ovan, genom 
att belysa hur just svenska kommuner som uppvisar ett vikande befolkningsunderlag 
hanterar och planerar för sina anläggningstillgångar. På så vis bidrar vi med kunskap 
– både i relation till tidigare studier av hur svenska kommuner synliggör arbetet med 
sina anläggningstillgångar, och i relation till tidigare studier av hur städer och kom-
muner i olika geografiska kontexter hanterar konsekvenserna av en långvarig befolk-
ningsminskning. 

3. Metod och data 

Minskande befolkning är ett tillstånd för kommuner i olika delar av Sverige. För att 
kunna beskriva en rättvisande bild av krympande kommuners hanteringar av anlägg-
ningstillgångar inkluderades kommuner av olika karaktär och storlek i vår studie. 
Som beskrevs inledningsvis genomfördes ett systematiskt urval där geografiskt läge, 
närhet till större tätort samt befolkningsstorlek utgjorde urvalsförhållanden. 

3.1. Urval av kommuner 
Den geografiska spridningen i vår studie säkerställdes genom att vi inkluderade tre 
kommuner som är belägna i norra Sverige, fyra i mellersta Sverige och tre i södra 
Sverige. I vårt urval ville vi fånga kommuner med olika strukturella förutsättningar 
för tillväxt. Vi gjorde antagandet att en sådan viktig strukturell förutsättning utgörs 
av den möjlighet som kommunens befolkning har att dagpendla till en större arbets-
marknad. Därför valde vi att inkludera tre kommuner i vår studie, som alla ger 
möjlighet till dagspendling till en tätort som består av mer än 75.000 invånare. De 
större tätorterna utgjordes av Umeå, Örebro samt Norrköping. 
 Vidare var befolkningsstorlek ett urvalskriterium i studien. Här skapade vi två 
kategorier av kommuner och dessa utgjordes av kommuner vars invånare översteg 
respektive understeg 12.000 invånare. Vår utgångspunkt var att de kommuner som är 
befolkningsmässigt störst, och samtidigt har en negativ demografisk utveckling, har 
runt 25.000 invånare. Därmed är det rimligt att dra gränsen mellan stora och små 
krympande kommuner vid 12.000 invånare. 
 Gemensamt för alla kommuner i studien är att de hade krympt befolkningsmässigt 
mellan åren 1973 – 2013. Den kommun som krympt mest under nämnda tidsperiod 
var Åsele. År 2013 var befolkningsmängden 57 % av den befolkning som fanns i 
kommunen år 1973. Den kommun som krympt minst av de som ingick i studien var 
Nordmaling. I genomsnitt var befolkningen i de studerade kommunerna år 2013, 74 
% av den befolkning som fanns i kommunerna 40 år tidigare. Av de kommuner som 
ingick i studien var hälften av kommunerna år 2015 borgerligt styrda och hälften var 
socialdemokratiskt styrda. 
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Hagfors 18 773 11921 -36 %  Mellersta 
Hultsfred 18 427 13738 -25 %  Södra 
Laxå 8 781 5664 -35 % Ja. (Örebo) Mellersta 
Ljusnarsberg 7 237 4913 -32 %  Mellersta 
Nordmaling 7 732 7085 -8 % Ja. (Umeå) Norr 
Sollefteå 26 265 19776 -24 %  Norr 
Söderhamn 32 176 25456 -21 %  Mellersta 
Valdemarsvik 8 882 7657 -14 % Ja. (Norrköping) Södra 
Ydre 4 213 3660 -13 %  Södra 
Åsele 4918 2838 -43 %  Norr 

Figur 1. En sammanställning av de kommuner som ingick i studien 

3.2. Dokumentstudier som metod 
Årsredovisningen är tillsammans med budgeten de mest formella dokument en 
kommun årligen arbetar fram. Årsredovisningen syftar till att beskriva fakta om året 
som gått. I årsredovisningens beskrivs hur kommunen hanterat kommunens över-
gripande finansiella och verksamhetsmässiga mål med inriktning mot god ekonomisk 
hushållning samt att kommunens ekonomiska ställning presenteras. 
 Årsredovisningen har en viktig roll att spela när det handlar om såväl transparens 
som organisatoriskt lärande. Årsredovisningen syftar till att för medborgare och 
intressenter beskriva kommunens finansiella och verksamhetsmässiga status, hur 
kommunen skött sina åtaganden under det gångna året samt även tydliggöra kommu-
nens framtidsplaner. Den kommunala årsredovisningen utgör en viktig grund för 
ansvarsutkrävande samtidigt som den kan ligga till grund för mellankommunalt 
lärande. Det finns därmed all anledning att ställa höga krav på kommunala årsredo-
visningar (Donatella 2011; Brorström et al, 2014). 
 Till skillnad mot privata företag som agerar på en marknad där utbud och efterfrå-
gan ger indikationer och svar på frågor rörande bedriven verksamhet så utgör inte 
marknaden grunden för kommunernas resursallokering. Istället är det politiska priori-
teringar och beslut som ligger till grund för resursallokeringen som konkretiseras i 
den kommunala budgeten (Dietrichson & Ellegård 2014; Erlingsson & Wänström 
2015). Den kommunala budgeten har anor från den moderna kommunens födelse 
(1862 års kommunalförordning) och utgör det dokument som det ligger mest arbete 
bakom. Den kommunala budgeten beskriver hur kommunen planerar att hantera 
resurser inom det nästkommande året och de därpå två följande åren. I den kommu-
nala budgeten beskrivs även investerings- och exploateringsbudgeten. Den kommu-
nala budgeten och framför allt de finansiella- och verksamhetsmässiga målen med 
inriktning mot god ekonomisk hushållning ligger till grund för den återkoppling som 
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sker och som presenteras i årsredovisningen (Knutsson et al, 2006; Dietrichson & 
Ellegård 2014; Brorström et al, 2014). Sedan år 2005 har svenska kommuner krav på 
sig att upprätta mål som ska relateras till god ekonomisk hushållning. Efterlevnaden 
av att upprätta finansiella mål med inriktning mot god ekonomisk hushållning har 
varit god visar studier av Brorström et al, (2009) och Dietrichson & Ellegård (2014). 
Beträffande verksamhetsmässiga mål med inriktning mot god ekonomisk hushållning 
har dock efterlevnaden av att upprätta sådana mål inte varit lika bra. Cirka två tredje-
delar av kommunerna hade ännu inte upprättat sådana mål vid en undersökning år 
2009 (Brorström, et al, 2009). Årsredovisningen och budgeten utgör därmed de vik-
tigaste dokumenten för medborgare och andra aktörer som är intresserade av kom-
munernas ekonomi, verksamhet och utveckling. 
 För att kunna bidra med förståelse för hur man i kommuner med ett vikande be-
folkningsunderlag hanterar och planerar för sina anläggningstillgångar studerade vi 
årsredovisning (2014, 2015) samt budget (2015 inkluderat plan för åren 2016–2017, 
2016 inkluderat plan för åren 2017–2018) för de kommuner som ingick i studien. Vi 
ställde följande frågor till materialet: 

– Finns beskrivningar av anläggningarnas status för fastigheter, gata och VA? Hur 
beskrivs i så fall denna status? 

– Finns beskrivningar av underhåll, specifikt planerat och avhjälpande underhåll för 
anläggningstillgångarna fastigheter, gator och VA? Hur beskrivs i så fall detta un-
derhåll? 

– Finns beskrivningar av hur kommunen avser anpassa sina anläggningstillgångar 
till en förändrad demografi, och hur synliggörs i så fall detta? 

– Finns en gedigen beskrivning av investeringsbudgeten, och hur synliggörs i så fall 
detta? Med gedigen beskrivning avses i detta fall en tydlighet avseende helheten, 
men också att respektive investeringsprojekt beskrivs i termer av bakgrund, syfte 
och hur investeringen ska omvandlas till en tillgång i anläggningsregistret. 

4. Resultat 

När vi studerade de krympande kommunernas årsredovisningar och budgetar frågade 
vi oss om kommunerna beskrev anläggningstillgångarnas status. Visade det sig att de 
beskrev detta intresserade vi oss för hur detta synliggjordes. Detsamma gällde för 
underhåll av anläggningstillgångarna eftersom nämnda fråga indikerar hur fastighe-
ter, gator och VA-tillgångar etcetera kommer att kunna stå sig i framtiden. 
 Eftersom vårt fokus var på kommuner med vikande befolkningsunderlag var vi 
särskilt intresserade av om dokumenten vittnade om några utvecklade strategier för 
hur man anpassade kommunens anläggningstillgångar till en ny demografisk situa-
tion. I mer allmänna ordalag handlar denna fråga om huruvida, och i så fall hur, 
kommunerna i dessa dokument beskriver hur »den för stora kostymen« hanterades. 
 Den första delen i resultatredovisningen är fokuserad på huruvida det finns status-
beskrivningar av kommunernas anläggningstillgångar. Efter det synliggörs huruvida 
kommunerna tydliggjorde underhållet av dess anläggningstillgångar. Vidare beskrivs 
om och i så fall hur kommunerna synliggjorde strategier för anpassning av kommu-
nens anläggningstillgångar till en ny demografisk situation. Avslutningsvis presente-
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ras hur kommunerna beskrev investeringsekonomin då den är av betydande vikt vid 
anpassningar av anläggningstillgångar. 

4.1. Status för anläggningstillgångar 
Den första frågan i vår studie handlar om huruvida det i dokumenten finns redogörel-
ser för anläggningarnas status för fastigheter, gata och VA, och hur denna status i så 
fall beskrivs. Sammantaget visade vår genomgång att knappt en tredjedel av kom-
munerna beskrev anläggningstillgångarnas status. Vi såg också att det var vanligast 
att fastigheternas samt VA-anläggningarnas status beskrevs. Inte i något dokument 
beskrevs statusen på anläggningstillgångarna på ett tydligt sätt. I samtliga fall kräv-
des en noggrann läsning för att utläsa kommunens bedömning av statusen på dess 
anläggningstillgångar. 
 Dokumentstudierna, årsredovisning 2014, budget 2015, visade att fyra kommuner 
beskrev fastigheternas status. När det gällde statusen på gator och vägar var det två 
kommuner som synliggjorde detta. Tre kommuner beskrev statusen på kommunens 
vatten och avloppstillgångar. Nämnas bör att av de kommuner som uttryckte något 
om statusen så var det ingen av kommunerna som framhöll att statusen var bra. Bil-
den som framfördes var istället att statusen var eller befarades vara dålig eller till och 
med mycket dålig. Dokumentstudierna, årsredovisning 2015, budget 2016 synliggör 
en likartad bild. I det följande presenteras hur några av kommunerna beskrev statusen 
på deras anläggningstillgångar. 
 I Valdemarsviks budget 2015, se även budgeten 2016 fanns ett övergripande mål 
om att kommunens resurser inte får förbrukas över tiden och att kommunens årliga 
resultat ska medföra att dess invånare även i framtiden kan tillförsäkras en bibehållen 
standard på dess anläggningstillgångar. Trots det övergripande målet så förekom i 
princip ingen text om anläggningstillgångarnas status. Det som gick att utläsa i do-
kumenten var att flera av VA-anläggningarna ansågs gamla och i behov av renove-
ringar. I Valdemarsviks årsredovisning (2015) bekräftades bilden och det framkom 
även att kommunen börjat arbeta fram och realisera en plan för att säkerställa VA-
anläggningarnas funktion. I övrigt framkom inget gällande statusen på kommunens 
anläggningar. 
 I Åseles budget (2015) tydliggjordes att kommunen fokuserat på tillväxt och att 
idrotts- och kulturanläggningar ansågs som viktiga för att kunna attrahera nya med-
borgare och företag. Statusen på kommunens idrotts- och kulturanläggningar besk-
revs dock inte. Det enda som gick att utläsa gällande anläggningarnas status var: 

»VA-nätet är ålderstiget och bitvis i mycket dåligt skick. Investeringskostnaderna kommer att bli 
mycket höga då VA är en dyr verksamhet. Fastighetsbeståndet kommer inom en snar framtid även 
att drabbas av höga underhållskostnader då tidigare års underhåll uteblivit på grund av dålig ekono-
mi.«  
(Årsredovisningen 2014, sid 39) 

I Åseles årsredovisning (2015) samt budget (2016) beskrevs problematiken med 
kommunens VA-anläggningar på ett likvärdigt sätt. Dessutom framfördes att många 
och omfattande investeringar väntar inom VA-verksamheten. 
 I Söderhamns årsredovisning (2014) framkom att dess kommunala bostadsbolag 
främst hade att förvalta fastigheter från 1960- och 1970-talet. Fastigheternas ålder 
och över åren varierande underhåll hade enligt beskrivningarna medfört att statusen 
på fastigheterna generellt sett inte var på den nivå kommunen önskade. I budgeten 
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2016 framkommer att kommunens mål med fastighetsunderhållet inom bostadsbola-
get är att; 

»långsiktigt närma sig jämförbara bostadsbolag.« 
(Söderhamns budget 2016, sid 30) 

I Sollefteås dokument, årsredovisning 2014, 2015 samt budget 2015, 2016 framkom 
ytterst lite avseende anläggningstillgångarnas status. I årsredovisningen (2014) fram-
hölls dock att uthyrningsläget under det senaste året varit bra för det helägda kom-
munala bolaget Solatum Hus&Hem AB. I årsredovisningen (2014) redogjordes även 
för att i samband med att komponentavskrivning införts (krav på alla kommuner från 
år 2014) så ökade kravet på att fastigheterna skulle bedömas och värderas. Huruvida 
det hade genomförts i Sollefteå gick inte att utläsa i något av dokumenten. I budgeten 
2016 framkom att många av VA-anläggningarna är från 1960- och 1970-talet och att 
kommunen bedömer att det i framtiden kommer krävas mycket resurser för att säkra 
anläggningstillgångarnas funktionalitet, inte minst på grund av eftersatt underhåll 
under en längre tid. 
 I Hagfors årsredovisning (2015) framfördes att kommunen genomfört filmning av 
VA-nätet och då upptäcktes att nätet var i sämre skick än befarat. Vidare beskrevs att 
kommunen arbetat fram en underhållsplan. 

4.2. Underhåll av anläggningstillgångar 
Den andra frågan i vår studie handlar om huruvida det i materialet går att finna be-
skrivningar av planerat och avhjälpande underhåll för anläggningstillgångarna fastig-
heter, gator och VA, och hur detta underhåll i så fall beskrivs. 
 Här är det på sin plats att tydliggöra vad som avses med underhåll. Underhåll är de 
åtgärder som syftar till att vidmakthålla anläggningstillgångens värde, tekniska 
funktion och skick. Inom kommunerna är det vanligt att man skiljer mellan planerat 
och avhjälpande underhåll, där planerat underhåll innebär planenliga underhålls-
åtgärder medan avhjälpande underhåll utgör en budgetpost som avser att täcka upp 
för kostnader som uppstår när problem uppkommer. Generellt gäller att för nya an-
läggningstillgångar är det planerade underhållet lågt och det avhjälpande underhållet 
i princip obefintligt. För äldre anläggningstillgångar som underhållits enligt plan är 
det planerade underhållet högre jämfört med när anläggningen var ny och det är även 
vanligt förekommande att det finns budgeterade medel för avhjälpande underhåll. Å 
andra sidan är kapitalkostnader lägre för äldre anläggningstillgångar jämfört med nya 
dito. För anläggningstillgångar som inte underhållits enligt plan är det rimligt att 
räkna med omfattande resurser till avhjälpande underhåll (se exempelvis vad som 
artikuleras i Åseles budget gällande farhågan för dess VA-anläggningar). Nämnas 
bör att dagens fastigheter innehåller betydande installationer, vilka kräver betydligt 
mer underhåll jämfört med grund och stomme (Sveriges kommuner och Landsting, 
2006). 
 Flera av de kommuner som ingick i studien beskrev i de övergripande målen att 
varje generation skulle bära sina egna kostnader. Några framförde även att kapi-
talförstöring inte får ske då det inte är förenligt med god ekonomisk hushållning. Se 
exempelvis Ydres budget 2015 (sid 1). 
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»God ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv innebär att varje generation själv måste 
bära kostnaderna för den service som den konsumerar. Detta innebär att ingen generation ska behöva 
betala för det som en tidigare generation förbrukat.« 

Trots den medvetenhet som kommunernas övergripande finansiella mål synliggjorde 
var det högst ovanligt att underhållet för anläggningstillgångarna presenterades i 
kommunernas årsredovisningar och budgetar. I flera av kommunernas dokument 
antyddes dock att underhållet legat och låg på en nivå som inte var förenligt med god 
ekonomisk hushållning, vilket innebär en betydande risk att anläggningstillgångarna 
inte kan brukas under dess avsedda tid. 
 Av de tio kommuner som ingick i studien var det enbart en kommun, Hagfors, 
som synliggjorde underhållet för fastigheter. Hagfors beskrev i budgeten 2015 att 
underhållet varit eftersatt under många år och att man förnärvarande hade 28 kr per 
kvadratmeter till underhåll. Kommunen gjorde bedömningen att 100 kr per kvadrat-
meter var tillräckligt för att undvika kapitalförstöring. Mot bakgrund av det var målet 
minst 100 kr per kvadratmeter. I budgeten 2016 beskrevs att på grund av att kommu-
nen gått över till komponentavskrivning så omvandlar kommunen underhållsmedel 
till investeringsmedel. 

»I 2016 års nivå är detta 4 miljoner kronor, vilket ska spegla 55/m2. Målet är 100 kr/m2 vilket gör 
att denna nivå behöver ökas varje år med en större ökning än hitintills för att inte fortsätta kapi-
talförstöringen. Underhållet är mycket eftersatt.«  
(Hagfors budget 2016, sid 33) 

En intressant iakttagelse hittade vi i Åseles beskrivning av underhållet av dess an-
läggningar (se årsredovisningen 2014). Nivåerna på underhållet beskrivs inte, men 
det framkom att kreativitet hos den tekniska personalen var det som efterfrågades. 
Med det avsågs förmågan att med små medel förlänga den tekniska livslängden på 
anläggningstillgångar. 
 När det gällde anläggningstillgångar i form av gator och vägar var det även där 
enbart en kommun som framförde något om underhåll. Kommunen i fråga var Laxå 
och i budgeten (2015, sid 25) framkom att kommunen tagit fram en asfaltsplan. 

»En asfaltsplan har tagits fram och vi räknar med att under kommande 5-årsperiod toppbelägga de 
gator som har störst behov av ny beläggning. Underhållet av gatorna i kommunen är eftersatt och 
behöver prioriteras under flera år framöver.« 

Beträffande underhållsmedel för Vatten och avloppsanläggningar var det ingen 
kommun som synliggjorde vilka underhållsmedel som kommunen hanterade för att 
sköta anläggningstillgångarna. 
 I Hultfreds dokument var det enbart i förordet till budgeten (2016) det gick att 
utläsa något gällande underhåll av anläggningstillgångar. I förordet till budgeten 
2016 beskrev KS-ordföranden följande: 

»Vi utökar driftbudgeten till fastighetsunderhåll till ÖSK (Östra Smålands Kommunalteknikerför-
bund) och på gata-park med 8 mkr, till 14,7 mkr under 2016. Detta är en kraftfull satsning för att 
förbättra lokaler och arbetsmiljö, både för våra elever och boende etcetera, men även för vår perso-
nal.« 
(Hultsfreds budget, 2016, förordet) 
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4.3. Att anpassa anläggningstillgångar till förändrad demografi 
En tredje fråga i vår studie handlar om huruvida materialet innehåller beskrivningar 
av hur kommunen avser anpassa sina anläggningstillgångar till en förändrad demo-
grafi. Frågan har rests mot bakgrund av att rivning och försäljning av fastigheter ofta 
nämns i internationell forskning som en del i de strategier som utvecklas för att möta 
en långvarig befolkningsminskning. Dessa åtgärder är tydligt kopplade till kommu-
nernas investeringsekonomi. 
 Vår genomgång visar att drygt hälften, sex av tio, av de kommuner som ingår i 
studien beskrev anpassningsstrategier för fastigheter i årsredovisningen 2014 
och/eller budgeten 2015. I samma dokument ett år senare, det vill säga årsredovis-
ningen 2015 och/eller budgeten 2016 var det enbart två kommuner, Söderhamn och i 
viss mån Valdemarsvik som beskrev anpassningsstrategier för fastigheter. När det 
gällde gator och vägar samt VA-anläggningar beskrevs inga anpassningsstrategier. 
 I Ljusnarsbergs årsredovisning (2014) presenterades att kommunen fått hjälp av 
Bostadsdelegationen med att avveckla det kommunala bostadsbolaget Ljusnabergs 
Fastighet AB. Det framkom att kommunen minskat bostadsbeståndet med 155 lä-
genheter och att kommunen var den kommun i Sverige som fått högst statligt stöd 
från Bostadsdelegationen. Totalt rörde det sig om närmare 129 mkr. I årsredovis-
ningen synliggjordes att kommunen såg det som; 

»en moralisk förpliktelse att fullfölja effektiviseringen av den kommunala verksamheten«  
(2014, sid 13). 

Det framkom också att avvecklingen innebar en frivillig likvidation av bostadsbola-
get och att kommunen tog över tillgångarna. Under 2014 skedde slutredovisningen 
för likvidationen och det medförde en bokföringsmässig förlust för kommunen på 
789 tkr. 
 I Nordmalings dokument, årsredovisning 2014 samt budget 2015, framkom att 
kommunen hade ett överskott av lokaler och att dessa årligen kostade kommunen 
cirka 2 mkr per år. Det fanns även planer på en ytterligare skolnedläggning och om 
den genomfördes skulle det medföra ökade kostnader för tomma lokaler. I årsredo-
visningen 2015 framfördes att kommunen tagit emot många asylsökande och att det 
finns ett generellt behov av hyresrätter i kommunen. 

»Det finns idag en brist på hyresrätter och därmed är inte förutsättningarna för inflyttning och 
utveckling av kommunen de bästa. Denna fråga bör få en lösning under 2016.«  
(Nordmalings årsredovisning, 2015, sid 33) 

I Laxås årsredovisning (2014) tydliggjordes att AB Laxåhem, kommunens bostads-
bolag, påbörjat ett strategiarbete som innebar anpassningar av anläggningstillgångar-
na. 

»Fastigheterna delas upp i tre grupper för att i första hand anpassa utveckling, underhåll och avskriv-
ningstider till de olika kategorierna« 
(2014, sid 52). 

Enligt Hultsfreds årsredovisning (2014) framkom att det kommunala industribolaget 
genomfört en nedskrivning av anläggningstillgångar med 82.5 mkr och det därför 
även skedde ett aktieägartillskott från kommunen till bolaget med samma summa. 
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Anledningen till nedskrivningen beskrevs vara en längre tid med för lite underhåll 
mot bakgrund av för hög vakansgrad och därmed uteblivna intäkter. Även det kom-
munala bostadsbolaget beskrevs ha en hög vakansgrad på grund av låga räntor och 
låga huspriser, vilket medfört att alternativkostnaden av att bo i det kommunala bo-
stadsbolagets hyreslägenheter var för hög. Någon strategi för att anpassa det kommu-
nala bostadsbolagets fastigheter till efterfrågan beskrevs dock inte. 
 Förutom ovanstående framkom även i årsredovisningen (2014) att statens bostads-
omvandling AB (Sbo) hjälpt Hultsfreds kommun med att bygga om ett hus till 27 
lägenheter för äldre. Nämnda anpassning av anläggningstillgången var enligt KS-
ordföranden (förordet) en investering som kommun på egen hand inte skulle ha klarat 
av. 
 I dokumenten, årsredovisningar 2015 samt budgetar 2016 var det som bekant 
enbart Söderhamn samt i viss mån Valdemarsvik som beskrev några rader gällande 
anpassningar av anläggningstillgångar utifrån förändrad demografi. I Valdemarsviks 
budget (2016) beskrevs att kommunen påbörjat en fastighetssanering i form av för-
säljningar och rivningar av fastigheter för att minska de kommunala kostnaderna. I 
Söderhamns årsredovisning (2015) framfördes att kommunen rivit ett antal lägen-
hetshus samt sålt lite drygt 200 lägenheter. Motiveringen till anpassningarna beskrevs 
vara att möjliggöra renoveringssatsningar samt nyproduktion i mer attraktiva lägen. 

4.4. Investeringsbudget 
Den fjärde och sista frågan i vår undersökning handlar om huruvida det i materialet 
finns en gedigen beskrivning av investeringsbudgeten? Med gedigen beskrivning 
avses i detta fall en tydlighet avseende helheten, men också att respektive investe-
ringsprojekt beskrivs i termer av bakgrund, syfte och hur investeringen ska omvand-
las till en tillgång i anläggningsregistret. 
 Vår genomgång visar att två av de tio kommunerna presenterade någorlunda 
utvecklade investeringsbudgetar och redovisningar av investeringsverksamheten, 
vilket innebar möjligheter för läsaren att skapa sig en inblick i den totala investe-
ringsverksamheten, men också gällande varje investering i sig – varför den genom-
fördes, skulle genomföras och vad för anläggningstillgång det rörde sig om. I åtta 
kommuner var investeringsverksamheten beskriven på en generell nivå, vilket med-
förde svårigheter att förstå vilka investeringar som hade beslutats och varför. Det 
gick därmed inte via dokumenten att få förståelse för hur kommunernas investeringar 
skulle bidra till att anpassa anläggningstillgångarna till det vikande befolkningsun-
derlaget. 
 Hultsfreds kommun gjorde bedömningen att kommunen under de närmaste åren 
behövde öka låneskulden kraftigt. Soliditeten var 29 % år 2014. Anledningen till att 
kommunen gjorde bedömningen att låneskulden behövde öka kraftigt var för att det 
fanns ett eftersatt investeringsbehov som i sin tur beskrevs bero på många års ef-
tersatt underhåll samt för låga årliga resultat. I budgeten (2015) framkom vilka inves-
teringar kommunen planerade att genomföra i stort (sid 58–61), men det fanns inte 
några utvecklade resonemang om investeringarna i sig. Bilden som beskrevs i årsre-
dovisningen 2015 samt i budgeten 2016 var likvärdig – kommunen står inför en 
period med många investeringar. 
 Noterbart är att det enbart är i förordet till Hultsfreds budget (2016) som det 
främst går att få en inblick i kommunens investeringsplaner. KS-ordföranden ägnar 
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nästintill en sida till att beskriva planerade investeringar och underhållsinsatser. Ett 
utdrag från KS-ordförandens beskrivning presenteras här: 

»Vi går in med en stor investeringsbudget på 89 mkr. Utav detta avser vi använda 50 mkr till försko-
lor/skolor. Nybyggnationen av förskola i Virserum och ombyggnationer på skolorna Järnfonden och 
Silverdalen. Detta är ett tydligt ställningstagande att vi med dessa satsningar slår vakt om att bidra 
till en positiv utveckling i våra mindre orter.« 
(Hultsfreds budget, 2016, förordet) 

I Söderhamns årsredovisning (2014) framkom att kommunen under det senaste året 
investerat i anläggningstillgångar till en total utgift av 256 mkr. Varför de valt att 
investera i de valda anläggningstillgångarna presenterades inte. Sammantaget var 
redovisningen av investeringsverksamheten sparsmakad. Även i budgeten var be-
skrivningen av kommunens planerade investeringsverksamhet återhållsam. Det gick 
inte att utläsa någon information om respektive investering. Ett exempel på detta var 
beskrivningen av »Bygg och anläggningstillgångar 160 919 tkr.« (2015, sid 32). 
 I Valdemarsviks kommuns budget (2015 samt 2016) framkom en sam-
manställning av de budgeterade investeringarna. Det fanns även beskrivningar av 
projekten i sig. Av investeringsbudgeten framkom att många av investeringarna var 
reinvesteringar eller tilläggsinvesteringar. 

5. Sammanfattande slutsatser 

Vår artikel bygger på en delstudie vars övergripande syfte varit att öka förståelsen för 
hur man i krympande kommuner hanterar och planerar för sina anläggningstillgång-
ar. Vi har, mer specifikt, intresserat oss för i vilken mån kommunernas budgetar och 
årsredovisningar är sammanhang där kommunerna beskriver sina anläggnings-
tillgångar avseende status och underhåll. Vi har också intresserat oss för huruvida 
kommunerna här beskriver strategier för hur anläggningstillgångarna ska kunna 
anpassas till en ny demografisk situation. Utifrån det material vi studerat - budgetar 
och årsredovisningar i tio kommuner under en två årsperiod - har vi gjort fyra över-
gripande observationer: 

5.1. Ovanligt med beskrivningar av status 
För det första visade dokumentstudierna att det var ovanligt att kommuner med vi-
kande befolkningsunderlag beskrev statusen på sina anläggningstillgångar i budget 
och årsredovisning. I de få fall där statusen beskrevs var beskrivningarna kortfattade 
och outvecklade. I huvudsak handlade statusbeskrivningarna om kommunernas fas-
tigheter och VA-anläggningar. Den sammantagna bilden som framträdde var att 
statusen var eller befarades vara dålig eller mycket dålig på grund av eftersatt under-
håll under flera års tid. 

5.2. Ovanligt att synliggöra underhåll 
För det andra var det tydligt att kommuner med vikande befolkningsunderlag på en 
övergripande nivå beskrev att god ekonomisk hushållning innebar att varje genera-
tion skulle bära sina egna kostnader. Även om detta artikulerades var det högst ovan-
ligt att kommunerna synliggjorde underhållet av anläggningstillgångarna. En konse-
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kvens av detta är att det är svårt för medborgare och andra intressenter att veta om 
målet om god ekonomisk hushållning uppnås. 

5.3. Begränsade beskrivningar av anpassningsstrategier 
För det tredje var det relativt vanligt med beskrivningar av strategier inom fastighets-
området med hänsyn till förändrade demografiska förutsättningar. Drygt hälften av 
de studerade kommunerna beskrev att de hade arbetat eller arbetade med att anpassa 
fastighetsbeståndet till vikande befolkningsunderlag. Vi konstaterar att det var van-
ligare med beskrivningar av anpassningar av fastigheter i årsredovisning 2014 samt 
budget 2015 jämfört med årsredovisning 2015 samt budget 2016. Inte i några doku-
ment beskrevs anpassningsstrategier för gator och vägar samt VA-tillgångar.  

5.4. Outvecklade investeringsbudgetar 
För det fjärde var det tydligt att kommuner med vikande befolkningsunderlag hade 
outvecklade investeringsbudgetar och investeringsredovisningar. En konsekvens av 
detta är att det är svårt för medborgare och andra intressenter att förstå varför investe-
ringar genomförs och vad de handlar om. Detta är beaktansvärt då investeringar 
binder upp resurser såväl inom som mellan tidsperioder. Det är än mer beaktansvärt 
då diskursen om ett hållbart (ekonomiskt, socialt och miljömässigt) samhälle är i 
ropet (Brorström et al, 2015). 

5.5. Vårt bidrag och fortsatta studier 
Genom de observationer som presenteras ovan, bidrar vår studie till att fördjupa och 
nyansera tidigare kunskaper om demografiska anpassningsstrategier i en svensk 
kontext. Studien indikerar att få kommuner beskriver strategier för hur man ska han-
tera sina anläggningstillgångar trots att kostymen i takt med befolkningsminskningen 
blivit »för stor« och »för sliten« (jämför Hospers & Revada, 2015). Samtidigt visar 
vår genomgång att anpassningsstrategier för fastigheter var vanligare än anpassnings-
strategier för andra typer av anläggningstillgångar. Det går att utläsa att vissa kom-
muner anpassat sina fastigheter utifrån en förändrad demografi. I vissa fall har det 
skett med stöd av regeringen i form av bostadsdelegationen. När det gäller att under-
hålla anläggningstillgångarna så att de under dess livslängd upprätthåller en funktio-
nalitet tycks ingen demografianpassning ha gjorts. Att underlåta att underhålla sina 
anläggningstillgångar och därmed riskera dess funktionalitet är allvarligt.1 
 Utifrån observationerna ovan drar vi slutsatsen att budget och årsredovisning inte 
är sammanhang där kommuner med långvarig befolkningsminskning beskriver kon-
sekvenser av eller strategier till följd av demografisk förändring. Den bild som syn-
liggörs via budget och årsredovisning, är att kommunerna i studien fokuserar på det 
kortsiktiga perspektivet. Hade de varit fokuserade på att sträva efter en god hus-
hållning av resurser såväl inom som mellan tidsperioder så borde de i mycket större 
utsträckning än vad som var fallet ha beskrivit anläggningarnas status, planerat och 
avhjälpande underhåll, anpassningsstrategier för anläggningstillgångar samt ha haft 
en utvecklad investeringsekonomi. Ytterligare studier behövs för att kartlägga om 
dessa kommuner - i andra sammanhang och genom andra beslut - utvecklar strategier 
för planerat och avhjälpande underhåll och för anpassningsstrategier för anläggnings-
tillgångar. Vi gör dock bedömningen att sådana strategier har uppenbara ekonomiska 
implikationer och att de, om de funnes, skulle ha gjort avtryck i såväl budget som 
årsredovisning. 
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 De resultat som presenteras här, indikerar ett bekymmersamt läge för kommuner 
med vikande befolkningsunderlag och för staten. Krympande kommuner uppvisar 
ofta ett minskande skatteunderlag, vilket utgör försvårande omständigheter för att 
årligen uppnå positiva resultat som möjliggör en hög grad av självfinansiering av 
investeringar (Fjertorp 2010; 2013). Resultatet är också bekymmersamt mot bak-
grund av att det saknas naturliga incitament att nyinvestera i kommuner med en 
krympande befolkning (Fjertorp 2013). 
 Det svenska kommunala utjämningssystemet ska kompensera för strukturella 
förhållanden och för olikheter i invånarnas inkomster och kommunernas skattekraft, 
så att kommunerna i Sverige i hög grad kan leverera en likvärdig välfärd. Däremot 
kompenserar inte systemet för hur kommunerna hanterar sina anläggningstillgångar 
över tid. I och med att kvalitén på välfärden även inkluderar den fysiska platsen i 
form av exempelvis luftkvalitet i lokaler och kvalitet på ytskikt etcetera, så kan av-
saknaden av underhåll i enlighet med god ekonomisk hushållning, samt avsaknaden 
av demografianpassning av anläggningstillgångar medföra att olikheterna avseende 
detta tilltar mellan kommunerna. Vi ser också att kommuner som underlåtit att de-
mografianpassa sina anläggningstillgångar samt underlåtit att underhålla i enlighet 
med god ekonomisk hushållning, riskerar att i framtiden behöva budgetera allt mer 
medel till avhjälpande underhåll. Är målsättningen att Sveriges kommuner i hög grad 
ska kunna leverera en likvärdig välfärd, måste underlåtelsen att underhålla anlägg-
ningstillgångar enligt plan och underlåtelsen att demografianpassa anläggnings-
tillgångar upp på policyagendan. Det är också rimligt att fråga sig om en ökad statlig 
styrning och tydligare krav på kommunernas revisionsverksamhet, framförallt kopp-
lat till förändrade demografiska förutsättningar, kan vara en lämplig åtgärd? Jämför 
exempelvis vad Donatella, 2016 framför då han förespråkar en ökad tillsyn av redo-
visningen – i vårt fall innebär det en ökad fokusering på hur kommuner beskriver 
hanteringen av anläggningstillgångar, inte minst i relation till demografiska 
förändringar. 
 Det finns goda skäl att fortsätta studera demografianpassning av infrastruktur i 
kommuner med vikande befolkningsunderlag. Tidigare studier har beskrivit och 
problematiserat strategier och processer som föregår kommunala investeringsbeslut 
(se exempelvis Sahlin-Andersson 1986; Brorström 2010 samt Bengtsson 2013). Det 
saknas däremot kunskap om varför kommuner med vikande befolkningsunderlag inte 
demografianpassar sina anläggningstillgångar. Mycket tyder dock på att de kommu-
ner som har allra störst behov av kunskap om hur man kan hantera långvarig befolk-
ningsminskning, också är de som har de sämsta förutsättningarna att avsätta tid och 
resurser för strategiskt utvecklings-, anpassnings- och utredningsarbete (Syssner & 
Olausson 2015, sid 66). Vi ser här ett behov av fördjupande studier, via intervjuer 
med ledande politiker och tjänstemän kring hanteringen av anläggningstillgångar, av 
de kommuner som avviker både positivt och negativt från den samlade bild som ges 
här. Vad utmärker dessa kommuner, och vad krävs för kommunal ledning, styrning 
och organisering för att uppnå det som kan betraktas som en god hantering och pla-
nering för anläggningstillgångar? 
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Årsredovisningar 2014, 2015 för följande kommuner: 
Nordmaling, Laxå, Valdemarsvik, Åsele, Ljusnaberg, Ydre, Hultsfred, Sollefteå, 

Hagfors samt Söderhamn. 

Budgetar 2015, 2016 (inkluderat plan för åren 2016–2017 samt 2017–2018) för 
följande kommuner: 
Nordmaling, Laxå, Valdemarsvik, Åsele, Ljusnaberg, Ydre, Hultsfred, Sollefteå, 

Hagfors samt Söderhamn. 

 

1. I Svensk Vattens hållbarhetsindex från 2014 framkom att det största problemområdet för Sveri-
ges kommuners VA- anläggningar är dess dåliga status. En liknande bild tecknas av VA-fakta 
(www.VA-fakta,se).  
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