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Investeringar - Begrepp 
Regler fastställda av regionfullmäktige eller regionstyrelsen är kursiva. 

Kapitalinventarier 
Med kapitalinventarier menas tillgångar som är avsedda att stadigvarande 

användas eller innehas i regionen. Anskaffningsvärdet ska uppgå till lägst 

20 tkr samt ha en livslängd på minimum tre år. 

IT-utrustning i form av servrar, kommunikationsutrustning, skri-

vare/multifunktionssskrivare och aktiva nätverkskomponenter räknas som en 

investering oberoende av belopp. IT-utrustningar som finansieras av projekt 

belastar projektets driftsbudget.  

Alla inköp av utrustning som uppfyller ovanstående krav klassificeras som 

kapitalinventarier oavsett finansieringsform. Det innebär att beslutsgången 

ska följas även för sådan utrustning som finansieras med bidrag från externa 

bidragsgivare. Planering och beslut om utrustning som ska leasas följer 

samma beslutsprocess som övriga kapitalinventarier även om äganderätten 

kvarstår i företaget. Begreppet funktionsavtal används ibland och omfattas 

av samma regler som för leasing. 

Ny- och Re-investering  

Nyinvestering är en investering i kapitalinventarier där en annan kapitalin-

ventarie inte ersätts. Det är frågan om hel ny typ av inventarie eller en utök-

ning av befintligt sortiment av inventarier.  

 Nyinvestering är även en investering där en befintlig kapitalinventa-

rie ersätts av en ny men där den nya inventariens funktionalitet vä-

sentligen skiljer sig från den ursprungliga och där skillnad ej kan an-

tas bero på teknikutvecklingen inom området.  

 Reinvestering är investering av en kapitalinventarie där en annan 

kapitalinventerare ersätts av en ny likvärdig inventarie.  

 

Klassificering 
En investering kan klassificeras som: 

 Immateriella tillgångar 

 Materiella tillgångar 

 Inventarier och utrustning 

 Fastigheter 

 Finansiella tillgångar 
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Immateriella tillgångar 

Som immateriella tillgångar redovisas nedlagda utgifter för programvaror 

och utveckling av system som klassificerats som medicintekniska informat-

ionssystem och som uppfyller krav på aktivering enligt RKR R3. Där ett av 

huvudkraven är att systemet är CE märkt. Medicintekniska produkter som 

innehåller både maskin- och programvara redovisas som kapitalinventarier. 

 

Materiella tillgångar 
 

Inventarier och utrustning 

Med inventarier/utrustning avses alla typer av kapitalinventarier och hjälp-

medel som används inom regionens samtliga verksamheter. 

 Verksamheterna disponerar utrustningen under den tid utrustningen be-

hövs för att lösa verksamhetens uppgifter. Under denna tid svarar verk-

samheten för drift och underhåll.  

 IT-utrustning ägs och förvaltas av division Länsteknik. 

 Utrustning som normalt inte används i verksamheten och där verksam-

hetsansvarig inte kan förutse behov av utrustningen inom en rimlig fram-

tid ska bedömas som övertalig.  

Utrustningen är inte övertalig om den: 

 Ställs undan för katastrof- eller beredskapsändamål efter beslut av be-

hörig befattningshavare. 

 Av de tekniska funktionerna beslutas ska förrådsställas för reservdels-

tillgång. 

 Ska användas som dellikvid vid upphandling av ny utrustning. 

 Ska ingå i försäljning av fastighet.  

 Ska överlåtas/försäljas till extern part vid övertagande av verksamhet. 

 

Hjälpmedel 

Hjälpmedel som hyrs ut till divisionerna och externa kunder klassificeras 

som inventarier.  

Fastigheter 

Investeringar i fastigheter indelas i ny- och tillbyggnad eller ombyggnad. 

Investeringar i enklare byggnader och markanläggningar dvs. vägar, parke-

ringsplatser, planteringar mm. ska särredovisas. Fast installerade verksam-

hetsinventarier redovisas som inventarier hos hyresgästen. Ombyggnader 

som inte ska aktiveras redovisas i resultaträkningen. 

Konst  

Regionen avsätter en procent av den totala byggkostnaden till konstnärlig 

gestaltning. Detta för att markera den konstnärliga gestaltningens betydelse i 

och kring byggnader för att skapa en positiv uppleveles till gagn för männi-

skor i arbets- och vård miljöer. Konst klassificeras som inventarie eller del 
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av fastigheten beroende på typ av konstnärlig gestaltning. 

Se också dokumentet Principer/Förutsättningar för konstnärlig gestaltning i 

samband med byggnadsinvesteringar. 

Finansiella tillgångar 

Värdepapper som förvärvats för långfristig placering och långfristiga ford-

ringar med längre amorteringstid än ett år. 


