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Styrmodell för planering av 
investeringar med investeringsprocess 
Regler fastställda av regionfullmäktige eller regionstyrelsen är kursiva. 

 

Investeringar – en del i den ordinarie planerings- 
och budgetprocess 
Planering av investeringar är en del av den reguljära planerings- och budget-

processen. Det innebär att den tidsplan som gäller för beslut om kommande 

års planer även innefattar investeringar. 

Regionfullmäktige fastställer i den Strategiska planen en ram för hur stora 

investeringar i inventarier och fastigheter som får göras under året samt en 

långsiktig plan för den totala investeringsnivån. Vissa dyrare investeringar 

specificeras. Det kan gälla t ex större investeringar i fastigheter. 

Regionstyrelsen beslutar om kategoriram för kapitalinventarier. Heltäck-

ande kalkyl ska finnas som underlag. 

Regionsstyrelsen fastställer i Regionstyrelsens plan, investeringsramar per 

division och kategori. Dessa investeringsramar byggs upp genom investe-

ringsprocessen som beskrivs nedan. Beslut om investeringar i kapitalinventa-

rier över 2 mnkr per objekt lyfts till regionstyrelsen för beslut. Resterande 

beslutas enligt gällande delegationsordning. 

Respektive divisionschef har under året möjlighet att omprioritera inom sin 

investeringsram. Omprioriteringar och avvikelser från planerade investering-

ar redovisas till regionsstyrelsen i tertialrapporter. För oförutsedda investe-

ringar har divisionerna tilldelats en investeringsreserv. Reserven ska täcka 

beslut som tas av såväl divisionschef som regiondirektören.  

Extern leasing är en finansieringsform för investeringar som får användas 

efter beslut av regionstyrelsen. 

Planering och beslut om utrustning som ska leasas följer samma beslutspro-

cess som övriga kapitalinventarier även om äganderätten kvarstår i företaget. 

Begreppet funktionsavtal används ibland och omfattas av samma regler som 

för leasing. 

Innan beslut tas om inköp av IT-utrustning, oavsett finansiering, ska Läns-

teknik ge sitt godkännande i syfte att bedöma andra konsekvenser för IT-

driften. Länsteknik ska också konsulteras när det gäller medicinsk teknisk 

utrustning och annan IT-utrustning som ska kopplas in på regionens nätverk. 

Bedömningen innebär också att behov av utrustning inom Länsteknik ska 

beräknas. Ansvaret för äskande av denna utrustning har division Länsteknik 

Division Service ansvarar för all övertalig utrustning. Försäljning och ut-

rangering av begagnad utrustning beslutas av divisionschef för Service. 
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Hjälpmedel 

Årligen ska en plan för investeringar i hjälpmedel totalt upprättas i anslut-

ning till regionstyrelsens plan antas. 

Fastigheter 

Nyinvesteringar och ombyggnader som aktiveras finansieras av regionsty-

relsen och inkluderas i den hyra som divisionerna ska betala till division 

Service. Hyran ska baseras på gällande avskrivningstider. Övriga ombygg-

nader av lokaler ska godkännas av regionstyrelsen och betalas direkt av 

hyresgästen. I de fall ombyggnaden initierats av division Service fördelas 

kostnaderna efter förhandling. 

Regionstyrelsen beslutar om bygginvesteringar. Bygginvesteringar upp till 

2 000 tkr per objekt har delegerats till regiondirektören. Projekt inom ramen 

för planerat fastighetsunderhåll räknas som ren verkställighet (arbetsbeslut). 

Beslut om ombyggnadsprojekt som inte aktiveras och som finansieras av 

respektive verksamhet eller av extern hyresgäst har delegerats till regiondi-

rektören.  

Årligen ska en plan för investeringar i fastigheter upprättas i anslutning till 

att regionstyrelsens plan antas. Den ska uppta nyinvesteringar och ombygg-

nader som ska aktiveras. Dessutom ska övriga ombyggnader listas även om 

annan betalande finns. Planerat fastighetsunderhåll planeras också årligen. 

Utöver detta kan beslut tas om akuta ombyggnader om behov uppkommer 

under verksamhetsåret. 

 

Investeringskalkyler och uppföljning av effekter 

Investeringar är en del i de beslut som ska tas om hur verksamheten ska bed-

rivas de kommande åren. Många investeringsbeslut får en direkt driftkost-

nadskonsekvens, medan det för andra kanske inte är lika tydligt. Det är vik-

tigt att man även gör analyser av vilka konsekvenser som investeringen får 

på bemanning, servicekostnader m.m. Heltäckande kalkyler ska därför finnas 

som underlag för investeringarna. Mallar för detta kommer att finnas i inve-

steringssystemstöder PRIO.  

För mer omfattande investeringar ska uppföljning av om de kalkylerade 

effektiviseringar kunnat hämtas hem som planerat ett eller ett par år efter 

investeringstillfället. Det kan t ex gälla vid införande av ny teknik. Beslut 

om och när sådana efterkalkyler ska göras tas i samband med beslutet om 

investeringen. Mallar för detta kommer att finnas i investeringssystemstödet 

PRIO. 
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Styrmodell för Investeringar  
Den snabba teknikutvecklingen inom vården medför en allt högre komplexi-

tet avseende medicintekniska investeringar. De kontinuerliga investeringarna 

bidrar till nya fristående utrustningar och system och i allt större utsträckning 

nya kompletta systemlösningar samt integrationer till befintliga system, som 

ställer allt högre krav på samordning av påverkande faktorer. 

I och med en ökad komplexitet och med ekonomi och kvalitet i fokus så 

ställs det allt högre krav på framförhållning, prioritering, samordning och 

resurssäkring, därför finns en styrmodell för investeringar framtagen. Styr-

modellen ska säkra och ta fram en samlad bild för hela regionen gällande 

nyinvesteringar sam reinvesteringar utifrån medicinska behov, personella- 

samt ekonomiska resurser och krav från myndigheter.  

 

Investeringsdialoger 

Behovsinventering och prioritering på verksamhetsnivå görs i investerings-

dialogerna 

Vårddivisioner: 

Investeringsdialogerna bedrivs gemensamt mellan länskliniker-

na/närsjukvårdsområdena och Länsteknik med fokus på befintliga utrust-
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ningars och systems ålder och kondition samt verksamhetens behov av utök-

ningar av befintliga utrustningar och system samt behov av helt nya utrust-

ningar och system för exempelvis nya diagnosticerings- och behandlingsme-

toder. Forumets uppdrag är att göra en 1:a prioritering och ta fram ett inve-

steringsunderlag inom respektive länsklinik och närsjukvårdsområde. Vid 

dessa möten hanteras även investeringar som ej är MT-utrustning.  

Möten sker under oktober – november månad och MT-investeringsansvarig 

är sammankallande. Övriga deltagare är: Länschefer och Närsjukvårdsche-

fer, Verksamhetschefer, Enhetschefer samt Områdeschefer från Fastigheter 

som deltar för att fånga upp de frågor som berör såväl vården som Fastighet-

er.  

Övriga divisioner: 

Investeringsdialoger inom divisioner som ej har MT-utrustning genomförs 

genom ordinarie verksamhetsmöten som en punkt på agendan vid LG-möte 

under oktober/november. Områdeschefer Fastigheter deltar vid dessa möten 

vid behov.  

 

Förberedande Investeringsråd  

Förberedande investeringsråden har i uppdrag att på divisionsnivå göra en 

prioritering av sina investeringsärenden.  

 

Vårddivisioner: 

Förberedande Investeringsråd genomförs årligen i februari med representan-

ter från Länssjukvårdens ledningsgrupp, Länsteknik och IT-/MT-

avdelningen respektive Närsjukvårdens ledningsgrupp, Länsteknik och IT-

/MT-avdelningen, Fastigheter. De förberedande investeringsråden bedömer 

de aktuella investeringsäskandena från respektive länsklinik/ närsjukvårds-

område med fokus på behov och prioritering för divisionen samt bedömning 

av komplexitet och påverkande faktorer så som fastigheter, IT-infrastruktur, 

integrationer och strålskydd. Vid behov ska en idébeskrivning skrivas till 

utvecklingsgruppen (UG). 

Uppdraget är att ta fram ett prioriterat investeringsunderlag med aktuella 

reinvesteringar samt nyinvesteringar inom respektive division och göra en 

bedömning om vilka ärenden som ska lyftas till regionens ledningsgrupp 

(LG) respektive regionstyrelsen.  

Om möjligt ska respektive divisionschef ge preliminärt förslag på användar- 

samt hanteringsansvarig. 

Möten sker under februari och MT-strateg är sammankallande. Övriga delta-

gare är: MT-chef Länsteknik, divisionschefer, divisionernas tekniskstrateger 

och ekonomichefer, länschefer, samt områdeschefer från Fastigheter som 

deltar för att fånga upp de frågor som berör såväl vården som Fastigheter. 

 

Övriga divisioner: 

Förberedande Investeringsråd för divisioner som inte har MT-utrustning kan 

genomföras som separat möte alternativt som en punkt på agendan på befint-
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ligt divisonsledningsmöte. Områdeschefer från Fastigheter deltar vid detta 

möte för att fånga upp de frågor som berör såväl berörd division som Fastig-

heter.  

 

Investeringsråd  

Investeringsrådet träffas årligen i mars, med fokus på regionens totala behov 

av investeringar samt regionens ekonomi, med representanter från respektive 

divisionsledning, IT-/MT-avdelningen och ekonomiavdelningen. 

Inför Investeringsrådet har en beredningsgrupp i uppdrag att bereda och 

sammanställa investeringsärendena. 

Investeringsrådet bedömer de aktuella investeringsäskandena från respektive 

division med fokus på verksamhetens behov och regionens ekonomi och gör 

en sista prioritering med fokus på totalen för regionen.  Baserat på informat-

ionen för respektive ärende från de förberedande investeringsråden, ska in-

vesteringsrådet kunna besluta och prioritera varje enskilt ärende med målet 

att ett investeringsunderlag för regionen ska presenteras för ledningsgruppen. 

Med hänsyn tagen till alla investeringsärenden tilldelas respektive division 

ett förhandsbesked om kommande ramtilldelning.  

Sammankallande är regionens budgetchef och övriga deltagare är MT-

strateg, samt respektive divisionschefer, upphandlingschef och investerings-

ansvarig för regionen. 
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Investeringsprocessen 

1. Önskemål 
registeras

2. 
Gransnkning/

Prio/
Komplettering

4.Djupare 
komplettering

5. 
Komplettering 

ekonomi

11.1. Landstings
styrelsen 
beslutar

 o fördelar ram

11.1. Landstings
styrelsen 
beslutar

 o fördelar ram

11.2 LD direktör 
beslutar och 
fördelar ram

11.2 LD direktör 
beslutar och 
fördelar ram

Priori-
terad?

Enh.Ch VH-chef

3. Investering-
dialog inom 

VO

VO-prio

Del 1: Behovsinventering och prio på Verksamhetnivå

Ja

Inv.handl

6. Div. 
Förberedande 

Investeringsråd.

8.NLL  
Investe-
ringsråd

Priori-
terad?

Priori-
terad?

12.Beslutad 
investering? 

Projekt

Inköp/
Upphandling

14. NLL 
prio och 
synk om 
tidpunkt 

för 
införande 

14. NLL 
prio och 
synk om 
tidpunkt 

för 
införande 

10. LST 
fördelar ram 
per division

10. LST 
fördelar ram 
per division

Del 3: Beredning och prioritering på NLL nivå 

7. NLL 
Berednings
grupp inför

 NLL 
Investeringsråd 

inkl ekonomi
(sammanställ 

förslag till 
beslut) 

ja

Ja

 över 2 milj

 över 500'

9.Full-
mäktige 
beslutar 
total ram

9.Full-
mäktige 
beslutar 
total ram

Byggprojekt 

Behov uppstår i 
verksamheten

FH, LT
Div-prio

nejnej

NLL 
beredn.

NLL 
prio o 
beslut

Nej 

 Genomförande/Införande 

Mindre investeringar

Uppföljning av 
erhållen 

investering

Löpande under året 

Febr

Början 
mars

Mars Maj
Aug-sept

Juni 

15. 
Överläm

ning/
Fördeln.

av 
ärende

Sept Nästkommande 
år

Löpande under 
investeringens 
införande och 

livslängd 

Del 2:  Beredning och prio på 
Divisionsnivå. 

Alla typer av produktinvesteringar,  
 inklusive bygginvesteringar som klassas som I-projekt 

Del 4: Uppföljning 
Invest

13. Åter-
koppling 
invest-
ering

Investeringsprocessen består av ett antal aktiviteter och rutiner, nedan följer 

en kort beskrivning av processen.  

Inventering av investeringsbehov  

Investeringsbehov uppstår på flera sätt och oftast är det verksamheten som 

ser behov av en investering. Det kan vara politik, lagkrav eller andra behov 

som ligger till grund för en investering.   

Beslut om investeringar ska vara så väl underbyggda som möjligt. Varje 

äskande ska beskriva motivet till att investeringen ska göras och vilken nytta 

regionen kommer att ha av investeringen. Det gäller också att titta på alterna-

tiv till investeringar, problemet kanske kan lösas med de resurser man redan 

har. Som stöd för behovsinventeringen finns en checklista. 

Det är respektive chefs ansvar att bedöma vilka behov av reinvesteringar/ 

nyinvesteringar som är nödvändiga för att uppnå en ändamålsenlig och kost-

nadseffektiv verksamhet.  

I de fall Länsteknik ansvarar för investeringsplaneringen för delar av region-

ens MT-utrustning, ska behov bedömas i samråd med berörd verksamhet. 

Länsteknik ansvarar för att en långsiktig reinvesteringsplan finns framtagen, 

årligen sammanställa nyinvesteringsbehovet från vårdverksamheterna samt 

samordna investeringar i ett länsperspektiv.  
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Målsättningen med investeringsprocessen är att den skall avse ett rullande 5 

årigt perspektiv. Denna planeringshorisont är en nödvändighet för att identi-

fiera strategiskt viktiga investeringar samt för att utveckla upphandlings- och 

affärsprocessen. 

Inom fastighet/byggprocessen finns redan i princip en rullande 5-årig plane-

ring utgående från dispositions-/fastighetstekniska planer. 

Prioritering  

Prioritering av investeringsönskemål är nödvändigt då hänsyn måste tas till 

regionens ekonomi och begränsade för resurser. Prioritering från 1-3 ska 

göras enligt nedanstående kriterier:  

 1:a betyder att äskandet är mycket angeläget. Det är frågan om rein-

vestering av gammal utrustning som är i dåligt skick. Om utrust-

ningen eller systemet går sönder bedöms det orsaka stora störningar 

i verksamheten. Det kan även vara frågan om en nyinvestering pga. 

politiska beslut, myndighetskrav eller nyinvesteringar som avsevärt 

effektiviserar vården eller skapar ett stort mervärde för en patient-

grupp. 

 2:a betyder att äskandet är angeläget. Det kan ofta avse en reinveste-

ring där verksamheten bedömer att den behöver ersättas innan den 

tekniska livslängden har löpt ut pga. ny teknik som bidrar till för-

bättrad diagnostik eller behandling. Det kan även vara en nyinveste-

ring som effektiviserar vården eller skapar ett mervärde för en pati-

entgrupp. 

 3:a betyder att äskandet är viktigt, men det kan exempelvis röra sig 

om ny teknik där effektiviseringen, kostnadsbesparingen eller mer-

värdet ej är lika tydligt som för en 2:a eller 1:a. 

Observera att detta kan innebära att en basenhet kan ha enbart 2:or (dvs ing-

en etta) eller bara 3:or eller t ex fem 1:or och tio 2:or. Det behöver alltså inte 

vara 1,2,3 på tre äskade inventarier. 

Som stöd för prioriteringen finns en prioriteringsmodell. 

Djupare komplettering 

För att få så fyllig information som möjligt om ett ärende kan en djupare 

komplettering/utredning genomföras. Detta görs av funktioner på Länsteknik 

och Fastigheter som med sin kunskap kan bistå med att komplettera investe-

ringen med tillkommande kostnader.  

Beslut   

Inför beslut i de olika instanserna ska ärenden och underlag vara ordentligt 

beredda. Ärenden kan allt eftersom fyllas på med mer information för att 

komma så nära en korrekt beräknad investering med tillhörande kostnader.  
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Inför beslut i Fullmäktige ska en total Investeringsplan för regionen finnas 

framtagen.   

Efter beslut – Återkoppling om investering och effekturerande 

Efter beslut om godkänd investering återkopplas detta till berörd verksamhet 

och effektuerande av investeringen kan påbörjas antingen som ett projekt, en 

upphandling, ett inköp eller ett fastighetsprojekt.  

 

Process för fastighetsinvesteringar 
Samtliga planerade investeringar och ombyggnadsprojekt, oavsett finansie-

ringsform, sammanställs av division Service och överlämnas till ekonomien-

heten i regiondirektörens stab. 

Divisioner som begär investeringar i utrustning som kräver ombyggnader 

ska meddela detta till division Service så att beräknade kostnader kan tas 

med i sammanställningen. 

Akuta ombyggnader hanteras löpande när behov uppstår. 

Om en division önskar en ombyggnad av sina lokaler ska behovet läggas in i 

investeringssystemstödet PRIO. Divisionsstaben har ansvar för att de fält 

som behövs fylls i och skickar sedan till Fastigheter som bedömer omfatt-

ning och kostnad. Bedömning görs även om det ska kostnadsföras direkt 

eller om det rör sig om en investering. Om investeringar i kapitalinventarier 

kräver ombyggnad ska detta fyllas i vid äskandetidpunkten.  

 

Process för investeringar i hjälpmedel 
Division Service ansvarar för att anmäla beräknat behov av investeringar i 

hjälpmedel totalt under det kommande året till ekonomienheten i regiondi-

rektörens stab.  

 
 


