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Styrande principer för Region Stockholms 
investeringar 
Kapitel 4 i Region Stockholms budget för 2020. 

4. Investeringar 

4.1 Styrande principer för Region Stockholms 

investeringar 
Investeringsprocessen i Region Stockholm fortsätter att utvecklas för att 

förtydliga ansvar mellan beslutsnivåer. Investeringsprocessen går över flera 

organisatoriska enheter. Det yttersta ansvaret och beslutet – utöver 

fullmäktige – åvilar den nämnd eller det bolag som har 

driftkostnadsansvaret när investeringen står klar. Det grundläggande 

ansvaret för investeringsprocessens olika delar följer respektive nämnds 

eller bolags ansvar i Region Stockholm. Det innebär att investeringarna och 

deras driftkostnadskonsekvenser måste rymmas inom budgeten för den 

nämnd eller det bolag som har det yttersta ansvaret. Investeringar som ska 

genomföras måste styras konsekvent och på effektivast möjliga sätt, med 

beaktande av att investeringsutgiften leder till mångåriga drifts- och 

kapitalkostnader som Region Stockholms verksamheter ska bära. När 

beslut fattas om att genomföra en investering ska samtliga 

totalkostnadskonsekvenser ha analyserats och beaktats. Regionstyrelsens 

riktlinje för investeringar ska följas av samtliga nämnder och bolag.  

 

Region Stockholms investeringar delas in i nyinvesteringar och 

ersättningsinvesteringar. Nyinvesteringar ska skapa ökad nytta genom att 

ge förutsättningar för strukturella förändringar, öka utbud eller producerad 

volym eller genom införande av ny teknik eller nya metoder och arbetssätt 

vilka kräver ny teknik. Ersättningsinvesteringar ska bibehålla befintlig nytta 

genom livscykelinvesteringar och säkerställer en fungerande verksamhet 

genom att säkerställa och bevara värdet på tillgången, genom att byta ut 

eller uppdatera tekniska lösningar, eller för att uppfylla myndighetskrav.  

 

För en långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling i Region Stockholm måste 

det vara tydligt för nämnder och bolag vilka driftskostnadskonsekvenser 

olika alternativ har inför ett investeringsbeslut. Investeringsprojekt som 

inte håller given ekonomisk ram medför undanträngning av andra 

angelägna investeringar och driftkostnader. Planeras exempelvis nya 

sjukvårdsbyggnader med större volym än nödvändigt, innebär det 

hyreskostnader som kan tränga ut personalbehov. Planeras en ny 

kollektivtrafikinvestering med högre standard än nödvändigt, ger det 

driftkostnader som tränger ut annan angelägen kapacitet i kollektivtrafiken. 

Det ska vara tydligt hur respektive investering bidrar till Region Stockholms 
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övergripande mål. Regionens investeringsverksamhet ska tydligt fokusera 

på sådana investeringar som andra aktörer inte kan genomföra, det vill säga 

investeringar som kan lämnas över till andra parter bör regionen själv 

undvika att genomföra. Detta gäller särskilt sjukvårdsfastigheter där många 

investerare har uttryckt sitt intresse för att genomföra investeringar. 

 

Investerande nämnder och bolag har ett stort ansvar för Region Stockholms 

långsiktiga ekonomi och behöver prioritera så att endast nödvändiga 

investeringar genomförs och att dessa dessutom genomförs så effektivt som 

möjligt och med en lämplig standard. Vid överinvesteringar riskerar Region 

Stockholms långsiktiga ekonomi att urholkas. Investerande nämnder och 

bolag ska säkerställa att de investeringar som planeras är förenliga med 

fullmäktiges vision och mål, i paritet med de behov som finns och utgå från 

regionens långsiktiga ekonomiska ramar och förutsättningar. Om 

investerande nämnd eller bolag genomför investeringar för annan nämnd 

eller bolag inom Region Stockholm ska den som ska bära och finansiera 

driftkostnaderna (som är en följd av investeringen) godkänna investeringen 

och acceptera driftkostnaden innan det fattas slutligt beslut om att 

genomföra investeringen. Investerande nämnder och bolag ska ha ett stort 

fokus på att uppnå kostnadseffektivitet och god ekonomisk hushållning i 

samtliga investeringsprojekt. Det ställer höga krav på förmåga att beställa 

rätt kvalitet och förstå marknaden. 

 

Regionstyrelsen samordnar investeringsplaneringen inför fullmäktiges 

beslut om budget. Regionstyrelsen föreslår prioritering av beslut i 

fullmäktige utifrån fullmäktiges mål, en balans i nyinvestering och att 

underhålla det Region Stockholm redan äger samt en långsiktigt hållbar 

ekonomi. När försäljning har genomförts av vad som är planerat att säljas 

kommer det bli mindre kvar att underhålla. Regionstyrelsen ansvarar för 

den samlade investeringsplanen och att koncernperspektivet beaktas i 

investeringsprocessen. 

 

Det är viktigt att säkerställa en långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling i 

Region Stockholm, att ärenden är korrekt beredda och utformade i enlighet 

med lagstiftning, att regionen har en säkerställd finansiering när ärendet 

innehåller investeringsutgifter eller driftkostnader, en balanserad 

ambitionsnivå och en samordnad styrning. 

 

I enlighet med kommunallagen och reglementen för regionstyrelsen och 

övriga nämnder gäller att fullmäktige beslutar i investeringsärenden som är 

av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för Region Stockholm. 

Samtliga investeringar över 300 miljoner kronor ska anses vara av denna 

karaktär. Även investeringar under 300 miljoner kronor kan undantagsvis 
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anses vara av principiell beskaffenhet eller större vikt för Region 

Stockholm.  

 

Investerande nämnd ska säkerställa en ändamålsenlig delegation av 

investeringsbeslut. Delegation sker endast till belopp som inte kan anses 

vara väsentliga för nämnden i förhållande till nämndens uppdrag och 

budget.  
 

Investerande bolag ska i sin instruktion till verkställande direktör 

säkerställa att investeringar som, med beaktande av bolagets storlek och i 

övrigt ekonomiska förhållanden, kan betraktas som väsentliga ankommer 

på styrelsen att fatta beslut om och således inte anses inrymmas i 

aktiebolagslagens regler om att verkställande direktör sköter den löpande 

förvaltningen. 

 

Inför samtliga beslut ska den nämnd eller bolagsstyrelse som ska bära 

kostnaden för investeringen avge sitt yttrande. Ett ärende ska alltid 

innehålla en totalkostnadskalkyl, där investeringsutgift och samtliga 

effekter på framtida driftkostnader samt eventuella intäkter framgår. 

Vidare ska en investering vid beredning betraktas i sin helhet. Investeringar 

som hör ihop ska beredas i ett sammanhang i förhållande till bedömning av 

principiell beskaffenhet och om investeringsutgiftens storlek överskrider 

300 miljoner kronor. 

 

Regionstyrelsens riktlinje för investeringar kompletterar regionfullmäktiges 

styrande principer för investeringar med syfte att säkerställa att Region 

Stockholms investeringar styrs, prioriteras och genomförs på effektivast 

möjliga sätt, med beaktande av att investeringsutgiften leder till mångåriga 

drifts- och kapitalkostnader som Region Stockholm verksamheter ska bära. 

Efterlevnad av riktlinjerna ska säkerställa för regionfullmäktige att 

nämnders och bolags investeringar sker kontrollerat och ändamålsenligt. 

Riktlinjen gäller för Region Stockholms nämnder och bolag och ska 

tillämpas i samband med investeringsverksamhet. 

 

Region Stockholms arbete med mål, planering, uppföljning, analys, 

åtgärder och intern kontroll bygger på en gemensam grund, som benämns 

”integrerad ledning och styrning” och beskrivs i dokumentet. Det 

integrerade lednings- och styrningssystemet gäller för hela koncernen 

Region Stockholm, det vill säga samtliga nämnder och bolag.  

 

Region Stockholm styrs av regionfullmäktige som beslutar om Region 

Stockholms främsta styrande dokument, budget för Region Stockholm. 

Region Stockholms verksamhet bedrivs i nämnder och bolag, vilka har ett 

självständigt ansvar för att det som regionfullmäktige har beslutat 
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genomförs inom tilldelade ramar och i enlighet med regionfullmäktiges 

samtliga styrande dokument.  

 

Regionstyrelsen ansvarar för uppsikt över nämnder och bolag, vilket 

innebär att styrelsen löpande ska följa upp och analysera nämndernas och 

bolagens arbete med de uppdrag som fastlagts av regionfullmäktige, samt 

följa att arbetet bedrivs inom beslutade ekonomiska ramar. Regionstyrelsen 

rapporterar om utfallet av nämndernas och bolagens arbete till 

regionfullmäktige. Styrelsen ansvarar också för att beslut som ska 

behandlas i regionfullmäktige bereds på ett korrekt sätt, och att 

regionfullmäktige får relevanta och genomarbetade underlag för sina 

beslut.  

  

Arbetet i Region Stockholm regleras av bland annat kommunallagen. 

Styrningen av regioner och arbetet i fullmäktige, styrelse och övriga 

nämnder regleras särskilt i kommunallagen kap. 5 och 6. För att långsiktigt 

tydliggöra nämndernas roll i förhållande till varandra fastställer 

regionfullmäktige reglemente för Region Stockholm, vilket ligger till grund 

för ansvarsfördelning mellan nämnderna och bolagen.  


