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6.2 Landstingshuset i Stockholm AB (LISAB) 

Bolagets syfte enligt bolagsordning 
Landstingshuset i Stockholm AB, LISAB, är helägt av Region Stockholm 
och moderbolag i en koncern som består av flera dotterbolag samt 
dotterdotterbolag. Bolaget ska äga och förvalta aktier i aktiebolag som 
Region Stockholm använder för sin verksamhet. 

Ägardirektiv 
För bolaget gäller generella ägardirektiv under avsnitt 6.1. 
 
Dotterbolagens och dotterdotterbolagens styrelser och ledningar har det 
strategiska och operativa ansvaret för att nå regionfullmäktiges mål inom 
respektive ansvarsområde. Bolaget ansvarar för uppföljning av att 
dotterbolagens och dotterdotterbolagens bolagsordningar samt ägarens 
generella och specifika ägardirektiv efterlevs. Bolaget ska också som ägare 
bidra till strategisk samordning och utveckling av dotterbolagens 
verksamhet. 
 
Bolaget ska, inom ramen för regionfullmäktiges riktlinjer, fatta för 
dotterbolagen och helägda dotterdotterbolag bindande kompletterande 
beslut rörande koncernbidrag och aktieägartillskott.  
 
Bolaget ska, inom ramen för regionfullmäktiges beslut, fatta beslut om 
kapitaltäckningsgarantier för dotterbolag och dotterdotterbolag. 
 
Bolaget beslutar vid vilket senaste datum som bolagsstämmor i 
dotterbolagen ska hållas. 

Resultatkrav 
LISAB:s resultatkrav för 2023 är 0 kronor vilket är en höjning jämfört med 
2022 och följer Region Stockholms modell för resultatkrav samt principen 
om inga fria nyttigheter. Resultatkravet för planåren 2024–2025 är 
oförändrat 0 kronor för respektive år.  
 
Tabell 46. Resultatkrav för LISAB 

  Budget Budget Plan Plan 
Mkr 2022 2023 2024 2025 
Resultat  -18 0 0 0 
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6.2.1 Södersjukhuset AB 

Bolagets syfte enligt bolagsordning 
Södersjukhuset AB är ett av Region Stockholms akutsjukhus och bedriver 
specialiserad akut och planerad somatisk specialistvård samt högspeciali-
serad kärl- och handkirurgisk vård samt viss högspecialiserad gynekologisk 
kirurgi. Verksamheten omfattar den vård och de tjänster som har avtalats 
med hälso- och sjukvårdsnämnden, ägaren eller andra uppdragsgivare. 

Ägardirektiv 
För bolaget gäller generella ägardirektiv i avsnitt 6.1. 
 
Bolaget ansvarar för att 
• jämförelser med annan likvärdig verksamhet inom regionen och 

nationellt regelbundet genomförs och redovisas 
• överlåtelse av egendom och verksamhet till privata aktörer godkänns av 

Landstingshuset i Stockholm AB 
• godkännande vid egenregianbud inhämtas från Landstingshuset i 

Stockholm AB. 
 
Bolaget ska samverka med och utarbeta samordnade vårdprocesser i 
samverkan med Stockholms läns sjukvårdsområde, övriga akutsjukhus och 
andra regionfinansierade vårdgivare i området samt med berörda 
kommuner. Genom samverkan ska bolaget säkerställa att patientens väg 
genom vården blir säker och enkel samt för att omhändertagandet sker på 
mest effektiva vårdnivå. 
 
Bolaget ska regelbundet delta i systemövergripande dialog med 
regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden samt övriga sjukhus om 
verksamhetens utveckling, inklusive investeringar, över tid. 
 
Bolaget ska bedriva och medverka i klinisk forskning och bidra till 
utveckling av en evidensbaserad hälso- och sjukvård inom Region 
Stockholm. Sjukhuset ska bedriva klinisk utbildning och ta emot studenter 
från de lärosäten som Region Stockholm har tecknat avtal med.  
Bolaget ska ta ansvar för sin andel av AT-, BT- och ST-utbildning samt hålla 
sig väl förtrogna med utbildningsdirektivet. 
 
Bolaget ska registrera och spara de biobanksprover som ska bevaras i 
Stockholms medicinska biobank. 

Resultatkrav 
Södersjukhuset AB ska bedriva sin verksamhet i enlighet med ägardirektiv, 
uppdrag och avtal samtidigt som resultatkravet på 21 miljoner kronor för 
2023 uppnås. Bolagets resultatkrav är oförändrat 21 miljoner kronor för 
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planåret 2024 och höjs med 2 miljoner kronor till 23 miljoner kronor för 
planåret 2025.  
 
Tabell 47. Resultatkrav för Södersjukhuset AB 

  Budget Budget Plan Plan 
Mkr 2022 2023 2024 2025 
Resultat 15 21 21 23 

 
Bolagets intäkter beslutas i överenskommelser och avtal med hälso- och 
sjukvårdsnämnden och andra avtalsparter inom och utanför Region 
Stockholm. Bolagets intäkter och resultatkrav anger tillsammans 
förutsättningarna för kostnadsutvecklingen. Under 2023 och 2024 erhåller 
bolaget ersättning från hälso- och sjukvårdsnämnden för tillkommande 
tillfälliga pensionskostnader.  

Investeringar 
Investeringsutrymmet för Södersjukhuset AB 2023 är 298 miljoner kronor. 
För perioden 2023–2032 är investeringsutrymmet 2 816 miljoner kronor 
och för perioden 2023–2025 är utrymmet 791 miljoner kronor. 
 
Tabell 48. Södersjukhuset AB:s investeringsutrymme 

  Budget Plan Plan Plan Totalt 

Mkr 2023 2024 2025 2026–2032 2023–2032 
Planerade investeringar >100 mkr 10,0 55,0 30,0 1,0 96,0 
Nyinvesteringar <100 mkr 31,0 0,0 20,0 20,0 71,0 
Ersättningsinvesteringar <100 mkr 257,0 201,0 187,0 2 004,0 2 649,0 

Totalt 298,0 256,0 237,0 2 025,0 2 816,0 

 
Investeringarna består främst av ersättningsinvesteringar i medicinteknisk 
utrustning, inventarier samt informations- och kommunikationsteknik. 
Nyinvesteringar i utrustning för modernisering av vårdplatser i sjukhusets 
byggnad 17 och 18 är medräknade i investeringsutrymmet för 2023–2026. 

Mål och indikatorer  
Södersjukhuset AB ska styra mot de mål och indikatorer som anges i bilaga 
2 samt bidra till att dessa mål uppnås. Bolaget ska följa upp indikatorerna 
och vidta åtgärder om det finns risk för att indikatorernas målvärden inte 
uppnås. 
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6.2.2 Danderyds Sjukhus AB 

Bolagets syfte enligt bolagsordning 
Danderyds Sjukhus AB är ett av Region Stockholms akutsjukhus och 
bedriver specialiserad akut och planerad somatisk specialistvård samt 
högspecialiserad rehabiliteringsmedicin. Verksamheten omfattar den vård 
och de tjänster som har avtalats med hälso- och sjukvårdsnämnden, ägaren 
eller andra uppdragsgivare. 

Ägardirektiv 
För bolaget gäller generella ägardirektiv i avsnitt 6.1. 
 
Bolaget ansvarar för att 
• jämförelser med annan likvärdig verksamhet inom regionen och 

nationellt regelbundet genomförs och redovisas 
• överlåtelse av egendom och verksamhet till privata aktörer godkänns av 

Landstingshuset i Stockholm AB 
• godkännande vid egenregianbud inhämtas från Landstingshuset i 

Stockholm AB. 
 
Bolaget ska samverka med och utarbeta samordnade vårdprocesser i 
samverkan med Stockholms läns sjukvårdsområde, övriga akutsjukhus och 
andra regionfinansierade vårdgivare i området samt med berörda 
kommuner. Genom samverkan ska bolaget säkerställa att patientens väg 
genom vården blir säker och enkel samt för att omhändertagandet sker på 
mest effektiva vårdnivå.  
 
Bolaget ska regelbundet delta i systemövergripande dialog med 
regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden samt övriga sjukhus om 
verksamhetens utveckling, inklusive investeringar, över tid. 
 
Bolaget ska bedriva och medverka i klinisk forskning och bidra till 
utveckling av en evidensbaserad hälso- och sjukvård inom Region 
Stockholm. Sjukhuset ska bedriva klinisk utbildning och ta emot studenter 
från de lärosäten som Region Stockholm har tecknat avtal med. Bolaget ska 
ta ansvar för sin andel av AT-, BT- och ST-utbildning samt hålla sig väl 
förtrogna med utbildningsdirektivet.  
 
Bolaget ska registrera och spara de biobanksprover som ska bevaras i 
Stockholms medicinska biobank. 

Resultatkrav 
Danderyds Sjukhus AB ska bedriva sin verksamhet i enlighet med 
ägardirektiv, uppdrag och avtal samtidigt som resultatkravet på 24 miljoner 
kronor för 2023 uppnås. Bolagets resultatkrav är oförändrat 24 miljoner 
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kronor för planåret 2024 och höjs med 2,0 miljoner kronor till 26 miljoner 
kronor för planåret 2025.  
 
Tabell 49. Resultatkrav för Danderyds Sjukhus AB 

  Budget Budget Plan Plan 
Mkr 2022 2023 2024 2025 
Resultat 11 24 24 26 

 
Bolagets intäkter beslutas i överenskommelser och avtal med hälso- och 
sjukvårdsnämnden och andra avtalsparter inom och utanför Region 
Stockholm. Bolagets intäkter och resultatkrav anger tillsammans 
förutsättningarna för kostnadsutvecklingen. Under 2023 och 2024 erhåller 
bolaget ersättning från hälso- och sjukvårdsnämnden för tillkommande 
tillfälliga pensionskostnader.  

Investeringar 
Investeringsutrymmet för Danderyds Sjukhus AB 2023 är 229 miljoner 
kronor. För perioden 2023–2032 är investeringsutrymmet 2 214 miljoner 
kronor och för perioden 2023–2025 är utrymmet 874 miljoner kronor. 
 
Tabell 50. Investeringsutrymme för Danderyds Sjukhus AB 

  Budget Plan Plan Plan Totalt 

Mkr 2023 2024 2025 2026–2032 2023–2032 
Planerade investeringar >100 mkr 49,0 95,0 175,0 0,0 319,0 
Nyinvesteringar <100 mkr 20,0 20,0 15,0 105,0 160,0 
Ersättningsinvesteringar <100 mkr 160,0 200,0 140,0 1 235,0 1 735,0 

Totalt 229,0 315,0 330,0 1 340,0 2 214,0 

 
Investeringarna består av ny- och ersättningsinvesteringar i medicinteknisk 
utrustning, inventarier samt informations- och kommunikationsteknik. 
Nyinvesteringar i utrustning till en ny vårdbyggnad är medräknade i 
investeringsutrymmet för perioden 2023–2025. 

Mål och indikatorer  
Danderyds Sjukhus AB ska styra mot de mål och indikatorer som anges i 
bilaga 2 samt bidra till att dessa mål uppnås. Bolaget ska följa upp 
indikatorerna och vidta åtgärder om det finns risk för att indikatorernas 
målvärden inte uppnås.  
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6.2.3 Södertälje Sjukhus AB 

Bolagets syfte enligt bolagsordning 
Södertälje Sjukhus AB är ett av Region Stockholms akutsjukhus och 
bedriver specialiserad akut och planerad somatisk specialistvård. 
Verksamheten omfattar den vård och de tjänster som har avtalats med 
hälso- och sjukvårdsnämnden, ägaren eller andra uppdragsgivare. 

Ägardirektiv 
För bolaget gäller generella ägardirektiv i avsnitt 6.1. 
 
Bolaget ansvarar för att 
• jämförelser med annan likvärdig verksamhet inom regionen och 

nationellt regelbundet genomförs och redovisas 
• överlåtelse av egendom och verksamhet till privata aktörer godkänns av 

Landstingshuset i Stockholm AB 
• godkännande vid egenregianbud inhämtas från Landstingshuset i 

Stockholm AB. 
 
Bolaget ska samverka med och utarbeta samordnade vårdprocesser i 
samverkan med Stockholms läns sjukvårdsområde, övriga akutsjukhus och 
andra regionfinansierade vårdgivare i området samt med berörda 
kommuner. Genom samverkan ska bolaget säkerställa att patientens väg 
genom vården blir säker och enkel samt för att omhändertagandet sker på 
mest effektiva vårdnivå. 
 
Bolaget ska regelbundet delta i systemövergripande dialog med 
regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden samt övriga sjukhus om 
verksamhetens utveckling, inklusive investeringar, över tid. 
 
Bolaget ska bedriva och medverka i klinisk forskning och bidra till 
utveckling av en evidensbaserad hälso- och sjukvård inom Region 
Stockholm. Sjukhuset ska bedriva klinisk utbildning och ta emot studenter 
från de lärosäten som Region Stockholm har tecknat avtal med. Bolaget ska 
ta ansvar för sin andel av AT-, BT- och ST-utbildning samt hålla sig väl 
förtrogna med utbildningsdirektivet. 
 
Bolaget ska registrera och spara de biobanksprover som ska bevaras i 
Stockholms medicinska biobank. 

Resultatkrav 
Södertälje Sjukhus AB ska bedriva sin verksamhet i enlighet med 
ägardirektiv, uppdrag och avtal samtidigt som resultatkrav på 5,0 miljoner 
kronor för 2023 uppnås. Bolagets resultatkrav är oförändrat 5,0 miljoner 
kronor för planåren 2024–2025.  
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Tabell 51. Resultatkrav för Södertälje Sjukhus AB 

  Budget Budget Plan Plan 
Mkr 2022 2023 2024 2025 
Resultat 4 5 5 5 

 
Bolagets intäkter beslutas i överenskommelser och avtal med hälso- och 
sjukvårdsnämnden och andra avtalsparter inom och utanför Region 
Stockholm. Bolagets intäkter och resultatkrav anger tillsammans 
förutsättningarna för kostnadsutvecklingen. Under 2023 och 2024 erhåller 
bolaget ersättning från hälso- och sjukvårdsnämnden för tillkommande 
tillfälliga pensionskostnader.  

Investeringar 
Investeringsutrymmet för Södertälje Sjukhus AB 2023 är 30 miljoner 
kronor. För perioden 2023–2032 är investeringsutrymmet 613 miljoner 
kronor och för perioden 2023–2025 är utrymmet 194 miljoner kronor. 
 
Tabell 52. Investeringsutrymme för Södertälje Sjukhus AB 

  Budget Plan Plan Plan Totalt 

Mkr 2023 2024 2025 2026–2032 2023–2032 
Nyinvesteringar <100 mkr 8,0 67,0 0,0 0,0 75,0 
Ersättningsinvesteringar <100 mkr 22,0 40,0 57,0 419,0 538,0 

Totalt 30,0 107,0 57,0 419,0 613,0 

 
Investeringarna består främst av ersättningsinvesteringar i medicinteknisk 
utrustning, inventarier samt informations- och kommunikationsteknik. 
Nyinvesteringar i utrustning till påbyggnad av sjukhusets byggnad 20 är 
medräknade i investeringsutrymmet för perioden 2023–2024. 

Mål och indikatorer  
Södertälje Sjukhus AB ska styra mot de mål och indikatorer som anges i 
bilaga 2 samt bidra till att dessa mål uppnås. Bolaget ska följa upp 
indikatorerna och vidta åtgärder om det finns risk för att indikatorernas 
målvärden inte uppnås. 
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6.2.4 S:t Eriks Ögonsjukhus AB 

Bolagets syfte enligt bolagsordning 
S:t Eriks Ögonsjukhus AB bedriver specialiserad och högspecialiserad akut 
och planerad ögonsjukvård. Verksamheten omfattar de tjänster som har 
avtalats med hälso- och sjukvårdsnämnden, ägaren eller andra 
uppdragsgivare. 

Ägardirektiv 
För bolaget gäller generella ägardirektiv i avsnitt 6.1. 
 
Bolaget ansvarar för att 
• jämförelser med annan likvärdig verksamhet inom regionen och 

nationellt regelbundet genomförs och redovisas 
• överlåtelse av egendom och verksamhet till privata aktörer godkänns av 

Landstingshuset i Stockholm AB 
• godkännande vid egenregianbud inhämtas från Landstingshuset i 

Stockholm AB. 
 
Bolaget ska bedriva akut och planerad primärvård endast i begränsad 
omfattning och i samverkan med Stockholms läns sjukvårdsområde som 
stöd för FOU-uppdraget enligt avtal. 
 
Bolaget ska samverka med och utarbeta samordnade vårdprocesser i 
samverkan med Stockholms läns sjukvårdsområde, övriga akutsjukhus och 
andra regionfinansierade vårdgivare i området samt med berörda 
kommuner. Genom samverkan ska bolaget säkerställa att patientens väg 
genom vården blir säker och enkel samt för att omhändertagandet sker på 
mest effektiva vårdnivå. 
 
Bolaget ska bedriva och medverka i klinisk forskning inom ögonsjukvård 
och bidra till utveckling av en evidensbaserad hälso- och sjukvård inom 
Region Stockholm. Bolaget ska i samråd med ägaren och Karolinska 
Institutet utvecklas till ett nationellt och internationellt konkurrenskraftigt 
centrum inom forskning och inom ögonsjukvården. Bolaget ska generera 
och sprida ny kunskap inom ögonsjukvård till övrig sjukvård inom Region 
Stockholm och landet enligt regionfullmäktiges fastställda mål. 
 
Bolaget ska bedriva klinisk utbildning och ta emot studenter från de 
lärosäten som Region Stockholm har tecknat avtal med. Samverkan ska ske 
med Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset. Bolaget 
ska ta ansvar för sin andel av AT-, BT- och ST-utbildning samt hålla sig väl 
förtrogna med utbildningsdirektivet. 
 
Bolaget ska registrera och spara de biobanksprover som ska bevaras i 
Stockholms medicinska biobank. 
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Resultatkrav 
S:t Eriks Ögonsjukhus AB ska bedriva sin verksamhet i enlighet med 
ägardirektiv, uppdrag och avtal samtidigt som resultatkrav på 7,0 miljoner 
kronor för 2023 uppnås. Bolagets resultatkrav är oförändrat 7,0 miljoner 
kronor för planåren 2024–2025.  
 
Tabell 53. Resultatkrav för S:t Eriks Ögonsjukhus AB 

  Budget Budget Plan Plan 
Mkr 2022 2023 2024 2025 
Resultat 10 7 7 7 

 
Bolagets intäkter beslutas i överenskommelser och avtal med hälso- och 
sjukvårdsnämnden och andra avtalsparter inom och utanför Region 
Stockholm. Bolagets intäkter och resultatkrav anger tillsammans 
förutsättningarna för kostnadsutvecklingen. Under 2023 och 2024 erhåller 
bolaget ersättning från hälso- och sjukvårdsnämnden för tillkommande 
tillfälliga pensionskostnader.  

Investeringar 
Investeringsutrymmet för S:t Eriks Ögonsjukhus AB 2023 är 20 miljoner 
kronor. För perioden 2023–2032 är investeringsutrymmet 215 miljoner 
kronor och för perioden 2023–2025 är utrymmet 60 miljoner kronor. 
 
Tabell 54. Investeringsutrymme för S:t Eriks Ögonsjukhus AB 

  Budget Plan Plan Plan Totalt 

Mkr 2023 2024 2025 2026–2032 2023–2032 
Nyinvesteringar <100 mkr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Ersättningsinvesteringar <100 mkr 20,0 20,0 20,0 155,0 215,0 

Totalt 20,0 20,0 20,0 155,0 215,0 

 
Investeringarna består av ny- och ersättningsinvesteringar i medicinteknisk 
utrustning och inventarier. 

Mål och indikatorer  
S:t Eriks Ögonsjukhus AB ska styra mot de mål och indikatorer som anges i 
bilaga 2 samt bidra till att dessa mål uppnås. Bolaget ska följa upp 
indikatorerna och vidta åtgärder om det finns risk för att indikatorernas 
målvärden inte uppnås.  
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6.2.5 Folktandvården Stockholms län AB 

Bolagets syfte enligt bolagsordning 
Folktandvården Stockholms län AB, Folktandvården, bedriver tandvård 
inom Region Stockholm inom ramen för regionens ansvar enligt tandvårds-
lagen. Bolaget utför också uppdrag för primärvårdsnämnden som i 
huvudsak omfattar barntandvård.  

Ägardirektiv 
För bolaget gäller generella ägardirektiv i avsnitt 6.1. 
 
Bolaget ska vara ett konkurrenskraftigt tandvårdsföretag. Bolaget ska 
erbjuda ett brett utbud av tjänster med hög service och god kvalitet utförd 
av kompetent personal till ett pris som är väl avvägt ur ett befolknings-
perspektiv samt med hänsyn till Region Stockholms intressen.  
 
Bolagets verksamhet ska kontinuerligt utvecklas och omfatta barntand-
vård, vuxentandvård, specialisttandvård, sjukhustandvård, tandvård som 
ett led i sjukdomsbehandling samt nödvändig tandvård. 
 
Bolaget ska på tandvårdens område utföra kliniskt forskningsarbete, 
bedriva ST-utbildning samt bedriva utbildning och utföra kliniskt 
forskningsarbete i samarbete med Styrgruppen KI/SLL för Odontologisk 
forskning, SOF. 
 
Bolaget ska samverka med hälso- och sjukvården i syfte att tidigt upptäcka 
risk för ohälsa. 
 
Grunden för bolagets prissättning för vuxentandvård ska vara Tandvård- 
och läkemedelsförmånsverkets, TLV:s, referenspriser, därtill ska skälig 
hänsyn tas till bolagets konkurrenssituation, utvecklingen avseende 
behandlingsmetoder och material samt den generella pris- och 
löneutvecklingen. Vidare ska en låg ekonomisk tröskel för patienterna 
eftersträvas samt likartade höjningar inom allmäntandvårdens och 
specialisttandvårdens prislistor. Bolaget ska varje år, utifrån dessa grunder, 
lämna en hemställan till regionstyrelsen med ett motiverat förslag till 
prisförändring för vuxentandvårdens avgifter inför nästkommande 
budgetbeslut. 

Resultatkrav 
Folktandvården ska bedriva sin verksamhet i enlighet med ägardirektiv, 
uppdrag och avtal samtidigt som resultatkrav på -12,4 miljoner kronor för 
2023 uppnås. Resultatkravet 2023–2024 innebär en sänkning med 112,4 
respektive 110,1 miljoner kronor jämfört med budget 2022 med anledning 
av tillfälligt högre pensionskostnader till följd av inflationen 2023 och 
2024. Resultatkravet för åren 2023–2024 exkluderat de högre 
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pensionskostnaderna uppgår till 100 miljoner kronor. För 2025 återgår 
resultatkravet till 100 miljoner kronor. Eftersom principen att inga fria 
nyttigheter ska förekomma gäller inom Region Stockholm ska bolaget kräva 
ersättning för genomförda tjänster, exempelvis inom klinisk forskning och 
utbildning. 
 
Tabell 55. Resultatkrav för Folktandvården Stockholms län AB 

  Budget Budget Plan Plan 
Mkr 2022 2023 2024 2025 
Resultat 100 -12 -10 100 
Resultat exklusive pensionseffekt   100 100 100 

 
Styrelsen för Folktandvården Stockholms län AB har hemställt till 
regionfullmäktige om att höja taxan för vuxentandvård med 8,0 procent. 
För att ge bolaget goda ekonomiska förutsättningar bemyndigar 
regionfullmäktige styrelsen för Folktandvården Stockholms län AB att höja 
taxan för vuxentandvård med 8,0 procent. 

Investeringar 
Investeringsutrymmet för Folktandvården 2023 är 70 miljoner kronor. För 
perioden 2023–2032 är utrymmet 700 miljoner kronor och för perioden 
2023–2025 är utrymmet 210 miljoner kronor. Investeringarna består av 
ersättningsinvesteringar i medicinteknisk utrustning och inventarier. 
 
Tabell 56. Investeringsutrymme för Folktandvården Stockholms län AB 

  Budget Plan Plan Plan  Totalt  
Mkr 2023 2024 2025 2026–2032  2023–2032  
Nyinvesteringar <100 mkr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Ersättningsinvesteringar <100 mkr 70,0 70,0 70,0 490,0 700,0 

Totalt 70,0 70,0 70,0 490,0 700,0 

Mål och indikatorer  
Folktandvården ska styra mot de mål och indikatorer som anges i bilaga 2 
samt bidra till att dessa mål uppnås. Bolaget ska följa upp indikatorerna 
och vidta åtgärder om det finns risk för att indikatorernas målvärden inte 
uppnås.  
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6.2.6 Ambulanssjukvården i Storstockholm AB (AISAB) 

Bolagets syfte enligt bolagsordning 
Ambulanssjukvården i Storstockholm AB, AISAB, utför ambulanssjukvård, 
interhospitala transporter och transport av avlidna åt Region Stockholm. 
Verksamheten omfattar de tjänster som har avtalats med hälso- och 
sjukvårdsnämnden eller andra uppdragsgivare. 

Ägardirektiv 
För bolaget gäller generella ägardirektiv i avsnitt 6.1. 
 
Bolaget ska samverka med hälso- och sjukvårdsnämnden, Region 
Stockholms övriga prehospitala vård, närsjukvård, akutsjukvård, 
sjukvårdsrådgivning samt prioriterings- och dirigeringstjänsten för att 
säkerställa snabbt omhändertagande, god vård och säker transport av sjuka 
och skadade till rätt vårdnivå. 
 
Bolaget ska ansvara för ett kliniskt träningscentrum för den 
regionfinansierade ambulanssjukvården och samverkande aktörer.  
 
Bolaget ska bedriva och medverka i forskning och utveckling och bidra till 
en evidensbaserad prehospital vård inom Region Stockholm.  
 
Bolaget ska bedriva utbildning och ta emot studenter från de lärosäten som 
Region Stockholm har tecknat avtal med. 
 
Bolaget ansvarar för 
• att överlåtelse av egendom och verksamhet till privata aktörer godkänns 

av Landstingshuset i Stockholm AB 
• att inhämta Landstingshuset i Stockholm AB:s godkännande av 

egenregianbud. 

Resultatkrav 
Ambulanssjukvården i Storstockholm AB ska bedriva sin verksamhet i 
enlighet med ägardirektiv, uppdrag och avtal samtidigt som resultatkravet 
på 6,0 miljoner kronor för 2023 uppnås. Bolagets resultatkrav är 
oförändrat 6,0 miljoner kronor för planåren 2024–2025.  
 
Tabell 57. Resultatkrav för AISAB 

  Budget Budget Plan Plan 
Mkr 2022 2023 2024 2025 
Resultat 6 6 6 6 

 
Bolagets intäkter beslutas i överenskommelser och avtal med hälso- och 
sjukvårdsnämnden och andra avtalsparter inom och utanför Region 
Stockholm. Bolagets intäkter och resultatkrav anger tillsammans förutsätt-
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ningarna för kostnadsutvecklingen. Under 2023 och 2024 erhåller bolaget 
ersättning från hälso- och sjukvårdsnämnden för tillkommande tillfälliga 
pensionskostnader.  

Investeringar 
Investeringsutrymmet för AISAB är 29 miljoner kronor 2023. För perioden 
2023–2032 är investeringsutrymmet 302 miljoner kronor och för perioden 
2023–2025 är utrymmet 87 miljoner kronor. Investeringarna består främst 
av ersättningsinvesteringar i ambulansfordon samt i medicinteknisk 
utrustning och inventarier. 
 
Tabell 58. AISAB:s investeringsutrymme 

  Budget Plan Plan Plan Totalt 
Mkr 2023 2024 2025 2026–2032 2023–2032 
Nyinvesteringar <100 mkr 4,0 4,0 4,0 32,0 44,0 
Ersättningsinvesteringar <100 mkr 25,0 25,0 25,0 183,0 258,0 

Totalt 29,0 29,0 29,0 215,0 302,0 

Mål och indikatorer  
AISAB ska styra mot de mål och indikatorer som anges i bilaga 2 samt bidra 
till att dessa mål uppnås. Bolaget ska följa upp indikatorerna och vidta 
åtgärder om det finns risk för att indikatorernas målvärden inte uppnås.  
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6.2.7 Tobiasregistret AB 

Bolagets syfte enligt bolagsordning 
Tobiasregistret AB förvaltar det svenska registret för blodstamceller; 
Tobiasregistret. 

Ägardirektiv 
För bolaget gäller generella ägardirektiv i avsnitt 6.1. 
 
Bolaget ska driva och utveckla Tobiasregistret för att främja att registret på 
ett säkert sätt utökar antalet donatorer till nytta för vården. Bolaget ska 
prioritera information till godkända och presumtiva donatorer om registret 
och hur Tobiasregistret arbetar. 

Resultatkrav 
Tobiasregistret AB ska bedriva sin verksamhet i enlighet med ägardirektiv, 
uppdrag och avtal samtidigt som resultatkravet på 0 kronor för 2023 
uppnås.  
 
Tobiasregistret finansieras gemensamt av Sveriges regioner och utgör en 
nationell resurs, varför resultatenheten ska särredovisas. 
 
Tabell 59. Resultatkrav för Tobiasregistret AB  

  Budget Budget Plan Plan 
Mkr 2022 2023 2024 2025 
Resultat 0 0 0 0 

Mål och indikatorer  
Tobiasregistret AB ska styra mot de mål och indikatorer som anges i bilaga 
2. Bolaget ska följa upp indikatorerna och vidta åtgärder om det finns risk 
för att indikatorernas målvärden inte uppnås. 
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6.2.8 MediCarrier AB 

Bolagets syfte enligt bolagsordning 
MediCarrier AB är Region Stockholms logistik- och transportbolag. Bolaget 
distribuerar sjukvårds- och förbrukningsartiklar samt utför transporttjäns-
ter åt verksamheter inom Region Stockholm. Bolaget ansvarar även för 
Region Stockholms beredskapslager avseende kritisk skyddsutrustning och 
kritiska förbrukningsartiklar till hälso- och sjukvården. 

Ägardirektiv 
För bolaget gäller generella ägardirektiv i avsnitt 6.1. 
 
Bolaget ska på affärsmässiga grunder avropa, lagerhålla, förpacka samt 
distribuera sjukvårds- och förbrukningsartiklar till verksamheter inom 
Region Stockholm. Fastighets- och servicenämnden står för upphandling 
och bolagets avrop görs inom ramen för de upphandlade avtalen. 
 
Bolaget ska ansvara för Region Stockholms nämnders och bolags 
beredskapslager avseende kritisk skyddsutrustning och kritiska 
förbrukningsartiklar för hälso- och sjukvården. Lagerhållningen ska 
omfatta minst tre månaders förbrukning och utgå från kundernas behov. 
Lagerhållningen ska ske så att risken för att behöva kassera materiel 
minimeras. 
 
Bolaget ska tillhandahålla och utveckla transporttjänster för gods, primärt 
för hälso- och sjukvården. Det inkluderar transporttjänster med särskilda 
krav såsom akuttransporter, farligt och känsligt gods. Bolaget bör 
upphandla transporttjänsterna, nya fordon som upphandlas ska som 
standard vara 0utsläppsfordon. 
 
Bolaget ska skapa mervärde för kunderna genom effektivt och 
kundanpassade logistik- och distributionstjänster samt genom 
kundanpassade leveranser. 
 
Bolaget ska aktivt följa utvecklingen inom logistik, varuhantering och 
distribution i syfte att förbättra och effektivisera verksamheten, samt bidra 
till ökad lönsamhet och miljöeffektiva lösningar genom att exempelvis 
fortsatt minska antalet artiklar i dialog med vårdgivarna. 
 
Bolaget ska samverka med regionstyrelsen i strategiska inköpsfrågor och 
med fastighets- och servicenämnden i upphandlingsfrågor och med hälso- 
och sjukvården för ökad cirkularitet och resurseffektivitet. 
 
Bolaget ska utifrån sitt uppdrag ansvara för bolagets egen säkerhet och 
krisberedskap samt medverka i Region Stockholms arbete kring säkerhet 
och krisberedskap i syfte att säkerställa en robust och resilient varu- och 
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tjänsteförsörjning såväl då verksamheten är i normalläge som vid 
samhällsstörningar och extraordinära händelser. 

Resultatkrav 
MediCarrier AB ska bedriva sin verksamhet i enlighet med ägardirektiv, 
uppdrag och avtal samtidigt som fastställt resultatkrav på 3,5 miljoner 
kronor för 2023 uppnås. Höjningen inkluderar en sänkning med anledning 
av tillfälligt högre pensionskostnader till följd av inflationen 2023 och 
2024. Resultatkravet exkluderat de högre pensionskostnaderna uppgår till 
10,0 miljoner kronor vilket är en höjning med 9,0 miljoner kronor för att 
erhålla en konkurrensneutral prissättning. Resultatkravet för planåret 2024 
är 4,5 miljoner kronor och för 2025 är resultatkravet 10,0 miljoner kronor.  
 
Tabell 60. Resultatkrav för MediCarrier AB 

  Budget Budget Plan Plan 
Mkr 2022 2023 2024 2025 
Resultat 1 4 4 10 
Resultat exklusive pensionseffekt   10 10 10 

Investeringar 
Investeringsutrymmet för MediCarrier AB 2023 är 12 miljoner kronor. För 
perioden 2023–2032 är investeringsutrymmet 120 miljoner kronor och för 
perioden 2023–2025 är utrymmet 36 miljoner kronor. Investeringarna 
består av ersättningsinvesteringar i medicinteknisk utrustning och 
inventarier samt nyinvesteringar i kritisk skyddsutrustning och kritiska 
förbrukningsartiklar för hälso- och sjukvården utifrån bolagets ansvar för 
Region Stockholms nämnders och bolags beredskapslager. 
 
Tabell 61. Investeringsutrymme MediCarrier AB 

  Budget Plan Plan Plan Totalt 

Mkr 2023 2024 2025 2026–2032 2023–2032 
Nyinvesteringar <100 mkr 9,0 9,0 9,0 63,0 90,0 
Ersättningsinvesteringar <100 mkr 3,0 3,0 3,0 21,0 30,0 

Totalt 12,0 12,0 12,0 84,0 120,0 

Mål och indikatorer  
MediCarrier AB ska styra mot de mål och indikatorer som anges i bilaga 2 
samt bidra till att dessa mål uppnås. Bolaget ska följa upp indikatorerna 
och vidta åtgärder om det finns risk för att indikatorernas målvärden inte 
uppnås. 
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6.2.9 Locum AB 

Bolagets syfte enligt bolagsordning 
Locum AB förvaltar Region Stockholms fastigheter inom ramen för 
fastighets- och servicenämndens resultatenheter Landstingsfastigheter 
Stockholm och Nya Karolinska Solna Bygg. Bolaget bistår också nämnden i 
fastighetsstrategiska frågor. 

Ägardirektiv 
För bolaget gäller generella ägardirektiv i avsnitt 6.1. 
 
Bolaget ska, mot ersättning som årligen fastställs i budget, förvalta Region 
Stockholms samtliga fastigheter med tillhörande tillgångar, med undantag 
för kollektivtrafikens fastigheter. Bolaget ska även förvalta fastigheter 
tillhörande stiftelsen Löwenströmska Lasarettet. Ersättningen baseras på 
förvaltad bruttoarea. Med förvaltning avses dels teknisk förvaltning som 
omfattar drift och underhåll, dels ekonomisk förvaltning som omfattar 
administration av såväl Region Stockholms internhyressystem som övrig 
hyresadministration. Bolaget har rätt att fatta för förvaltningsuppdraget 
erforderliga beslut. 
 
Bolaget ansvarar för fullgörandet av de uppgifter som enligt gällande lagar 
och regler åligger en fastighetsägare inom områdena arbetsmiljö, miljö, 
byggherreansvar och fastighetstillsyn samt el- och brandsäkerhet. 
 
Region Stockholm har i särskild fullmaktshandling gett bolaget fullmakt att 
svara för vissa uppgifter som åligger en fastighetsägare. 
 
Fastigheter som är verksamhetsmässigt nödvändiga för att Region 
Stockholm ska kunna fullgöra sina uppgifter, och där lokalförsörjning via 
den externa hyresmarknaden inte är en effektiv lösning, ska Region 
Stockholm ha en långtgående förfoganderätt över. Dessa fastigheter 
benämns strategiska fastigheter. De strategiska fastigheterna ska i första 
hand ägas av Region Stockholm men i undantagsfall kan långsiktiga 
hyresavtal användas. I båda fallen ska regionfullmäktige fatta besluten. 
 
Regionfullmäktige beslutade år 2000 att hyressättning av lokaler som hyres 
av enheter inom Region Stockholm ska ske på marknadsanpassade villkor 
om inte regionfullmäktige beslutar annat. För akutsjukhuslokaler ska de 
marknadsanpassade hyrorna ligga på en försiktig nivå. I övriga fall gäller 
marknadsmässig hyressättning. 
 
Bolaget svarar för investeringar i enlighet med Region Stockholms 
investeringsprocess. I tillämpliga delar gäller detta även fastigheter 
tillhöriga stiftelsen Löwenströmska Lasarettet samt vissa andra 
regionanknutna organ. 
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Bolaget ska för Region Stockholms räkning tillhandahålla ändamålsenliga 
lokaler i första hand till regionkoncernens verksamheter enligt de principer 
för uthyrning som regionfullmäktige beslutar. Bolaget ska bistå hyresgäs-
terna med att utnyttja lokalerna på ett sammantaget kostnadseffektivt sätt. 
 
Bolaget ska, i samråd med berörda enheter inom regionkoncernen, 
upprätta underhållsplaner, förvaltningsplaner och dylikt samt upprätta 
fastighetsutvecklingsplaner för strategiska fastigheter inom 
Landstingsfastigheter Stockholm. 
 
Bolaget ansvarar efter uppdrag från fastighets- och servicenämnden för 
inhyrning av strategiska lokaler på den externa hyresmarknaden. 
 
Bolaget har rätt att erbjuda interna och externa hyresgäster fastighetsan-
knutna tjänster (Facility Management). Prissättningen av sådana tjänster 
ska ske på marknadsmässiga villkor. 
 
Bolaget ska, inom ramen för sitt uppdrag, aktivt arbeta för att skapa 
hållbara och hälsofrämjande miljöer i fastigheter som nyttjas av 
regionkoncernens verksamheter. 
 
För att möjliggöra effektiv planering och effektivt genomförande ska 
bolaget samordna fastighetsinvesteringar med de investeringar som görs 
avseende medicinteknisk utrustning, inventarier samt informations- och 
kommunikationsteknik. 
 
Bolaget har rätt att fatta inriktnings-, planerings- och genomförandebeslut 
upp till 100 miljoner kronor för fastighetsförvaltningens investeringar inom 
fastighets- och servicenämnden, förutsatt att investeringen finns upptagen i 
budget som specificerat investeringsobjekt eller ryms inom budget för 
fastighets- och hyresgästinitierade investeringar under 100 miljoner 
kronor. 
 
Bolaget ska administrera den ekonomiska redovisningen, budget, uppfölj-
ning och den ekonomiska styrningen för fastighets- och servicenämndens 
förvaltningar Landstingsfastigheter Stockholm och Nya Karolinska Solna 
Bygg. 
 
Bolaget ska utöver förvaltningsuppdraget utföra de uppdrag som bolaget 
tilldelas av sin ägare samt fastighets- och servicenämnden. Bolaget ska bistå 
ägaren i fastighetsstrategiska frågor bland annat i samband med investe-
ringsplaneringen. Bolaget har rätt att på uppdrag av nämnder och bolag 
inom Region Stockholm bistå i deras inhyrning av lokaler på den externa 
hyresmarknaden.  
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Bolaget äger rätt att anlita extern utförare för fullgörande av uppgifter som 
åligger bolaget. 
 
Bolaget har, enligt god redovisningssed, rätt att debitera fastighets- och 
servicenämnden för sådana kostnader som uppstår vid förädling och 
utveckling samt vid genomförande av investeringar och andra 
byggentreprenader i det förvaltade fastighetsbeståndet. 
 
Bolaget ska genomföra jämförande studier (benchmarking) med andra 
ägare/förvaltare av ändamålsfastigheter. 

Resultatkrav 
Locum AB ska bedriva sin verksamhet i enlighet med ägardirektiv, uppdrag 
och avtal samtidigt som resultatkravet på -12,1 miljoner kronor för 2023 
uppnås. Resultatkravet exkluderat de högre pensionskostnaderna uppgår 
till 4,0 miljoner kronor. Resultatkravet för planåret 2024 är -2,2 miljoner 
kronor och för 2025 är resultatkravet 4,0 miljoner kronor.  
 
Tabell 62. Resultatkrav för Locum AB 

  Budget Budget Plan Plan 
Mkr 2022 2023 2024 2025 
Intäkter 391 389 390 404 
Kostnader -387 -401 -392 -400 
Resultat 4 -12 -2 4 
Resultat exklusive pensionseffekt   4 4 4 

Investeringar 
Investeringsutrymmet för Locum AB 2023 är 4,5 miljoner kronor. För 
perioden 2023–2032 är investeringsutrymmet 45 miljoner kronor och för 
perioden 2023–2025 är utrymmet 13,5 miljoner kronor. Investeringarna 
består av ersättningsinvesteringar i it och inventarier. 
 
Tabell 63. Investeringsutrymme för Locum AB. 

  Budget Plan Plan Plan Totalt 

Mkr 2023 2024 2025 2026–2032 2023–2032 
Nyinvesteringar <100 mkr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Ersättningsinvesteringar <100 mkr 4,5 4,5 4,5 31,5 45,0 

Totalt 4,5 4,5 4,5 31,5 45,0 

Mål och indikatorer 
Locum AB ska styra mot de mål och indikatorer som anges i bilaga 2 samt 
bidra till att dessa mål uppnås. Bolaget ska följa upp indikatorerna och 
vidta åtgärder om det finns risk för att indikatorernas målvärden inte 
uppnås. 
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Uppdrag 
1 Locum AB uppdras att skyndsamt utreda förutsättningarna för att 

upphandla ytor för installation av solceller och att kraftigt öka 
tillgången till laddplatser för verksamheter och anställda.  

 
2 Locum AB uppdras att i ökad utsträckning tillgängliggöra och använda 

fastighets- och servicenämndens konst för att öka trivseln i väntrum 
och andra miljöer där patienter vistas. 

 

Terreno AB 

Bolagets syfte enligt bolagsordning 
Terreno AB bistår Locum AB i förvaltningen av de solcellanläggningar för 
elproduktion som finns i Region Stockholms fastigheter. Bolaget är för 
närvarande vilande. 

Ägardirektiv  
För bolaget gäller generella ägardirektiv under avsnitt 6.1. 
 
Aktiebolaget Terreno är ett helägt dotterbolag till Locum AB 
som ägs av Landstingshuset i Stockholm AB. 
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6.2.10 AB Stockholms Läns Landstings Internfinans 

Bolagets syfte enligt bolagsordning 
AB Stockholms Läns Landstings Internfinans, Internfinans, är Region 
Stockholms internbank och säkerställer regionens likviditet. Bolaget lånar 
upp medel på kapitalmarknaden, bedriver utlåning för investeringar inom 
regionkoncernen och hanterar finansiella risker samt finansiella 
redovisningsfrågor kopplade till skuldportföljen. Bolaget förvaltar även 
Region Stockholms donationsfonder och stiftelser. 
 
Verksamheten i AB SLL Internfinans överförs till regionstyrelsen från och 
med den 1 januari 2023 och bolaget avvecklas därefter. 

Ägardirektiv 
För bolaget gäller generella ägardirektiv i avsnitt 6.1. 
 
Bolaget ska på affärsmässiga grunder bistå Region Stockholm, dess 
nämnder, bolag och stiftelser med att förvalta central likviditet, låna upp 
medel på kapitalmarknaden och bedriva utlåning för investeringar till 
Region Stockholms nämnder och bolag. 
 
Bolaget ska agera externt i finansiella frågor kopplade till bolagets uppdrag 
för Region Stockholms räkning, bland annat genom utformandet av sociala 
utfallskontrakt. 
 
Bolagets arbetsuppgifter samt formerna för ersättning till bolaget regleras i 
särskilt samverkansavtal med Region Stockholm. För arbetsuppgifter 
kopplade till donationsfonder och stiftelser tecknas separat avtal med 
Region Stockholm. 
 
Bolagets styrelse ska anta riktlinjer för lån och räntehantering, vilka ska 
anmälas till regionstyrelsen. Även ändringar i dessa riktlinjer ska anmälas 
till regionstyrelsen. 
 
Bolaget ska med hjälp av extern kompetens göra en genomgång av den 
interna kontrollen i syfte att säkerställa riskhanteringen. Denna genomgång 
ska uppdateras årligen och dess resultat ska rapporteras till regionstyrelsen 
i delårsbokslutet. 

Resultatkrav, mål och indikatorer 
Då bolaget upphör och verksamheten förs över till regionstyrelsen saknar 
bolaget resultatkrav, mål och indikatorer för budgetåret och planåren.  
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6.2.11 Film Stockholm AB 

Bolagets syfte enligt bolagsordning 
Bolagets huvuduppdrag är att verka för att filmproduktioner och TV-serier 
genomförs i Stockholms län och att stärka och bidra till utvecklingen av och 
infrastrukturen inom filmen och den audiovisuella industrin i länet. Detta 
ska ske genom samproduktion, talangutveckling och investering av kapital 
och andra resurser i filmer som genomförs i Stockholms län eller av 
regionala produktionsbolag samt genom filmkommissionsverksamhet. 

Ägardirektiv 
För bolaget gäller generella ägardirektiv i avsnitt 6.1. 
 
Bolaget ska arbeta för att maximera länets utfall av filmproduktion och TV-
serier i form av spendering av kapital, nationell och internationell 
uppmärksamhet samt ökad tillväxt i länets audiovisuella industri. 
 
Genom filmkommissionsverksamheten ska bolaget marknadsföra 
Stockholms län som inspelningsplats och främja lokala produktionsbolags 
möjligheter till internationellt handelsutbyte. Detta ska främst ske genom 
marknadsföringsinsatser, rådgivning och förmedling av regional kompetens 
samt förmedling av internationella kontakter. 
 
Bolaget ska verka i nära samarbete med länets filmbransch men också 
samverka med nationella och internationella nätverk som syftar till att 
stärka bolagets möjligheter att genomföra huvuduppdraget och stärka 
sektorn. 
 
Bolaget ska tillsammans med länets kommuner utveckla samverkansfor-
merna i syfte att optimalt nyttja gemensamma resurser. 
 
Initiativ till gemensamma satsningar och till gemensamt deltagande i 
evenemang, näringslivsarrangemang och projekt kan komma från både 
bolaget och ägaren. 
  
Bolaget ska successivt stärka samverkan med näringslivet i syfte att öka 
näringslivets engagemang i verksamheten.  
 
Bolaget ska verka för att främja filmkultur och filmpedagogisk verksamhet i 
samverkan med Region Stockholms kulturnämnd och i dialog med länets 
kommuner och branschaktörer. 
 
Bolaget ska tillse att ett kostnadseffektivt resursutnyttjande uppnås genom 
samverkan med andra offentliga och privata entreprenörer. Planer för 
denna samverkan ska upprättas och följas upp. Utfallet ska avrapporteras 
till ägaren. 
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Bolaget föreslås vara en av Region Stockholms egenprofilerade 
verksamheter med möjlighet att utveckla en egen varumärkesplattform. För 
att tydliggöra tillhörigheten till Region Stockholm ska bolaget tydligt 
markera att de är en del av Region Stockholm enligt gällande regelverk för 
egenprofilerad verksamhet. 

Resultatkrav 
Film Stockholm AB ska bedriva sin verksamhet i enlighet med ägardirektiv, 
uppdrag och avtal samtidigt som resultatkravet på 0 kronor för 2023 
uppnås. Bolagets resultatkrav är 0 kronor för planåren 2024–2025. Bolaget 
erhåller bidrag från kulturnämnden och Stockholms stad. Bidraget ska 
regleras utifrån hur projekt och filmkommissionsverksamheten påverkar 
bolagets resultat.  
 
Tabell 64. Resultatkrav för Film Stockholm AB  

  Budget Budget Plan Plan 
Mkr 2022 2023 2024 2025 
Resultat 0 0 0 0 

Mål och indikatorer  
Film Stockholm AB ska styra mot de mål och indikatorer som anges i bilaga 
2 samt bidra till att dessa mål uppnås. Bolaget ska följa upp indikatorerna 
och vidta åtgärder om det finns risk för att indikatorernas målvärden inte 
uppnås.  
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6.3 AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) 

Bolagets syfte enligt bolagsordning 
AB Storstockholms Lokaltrafik, SL, är samlingsnamnet och varumärket för 
den upphandlade allmänna kollektivtrafiken på land i Stockholms län. Via 
SL förvaltar Region Stockholm genom trafiknämnden vissa avtal och 
tillgångar. SL har tre helägda dotterbolag: Waxholms Ångfartygs AB 
(WÅAB), AB SL Finans och SL Nya Tunnelbanan AB.  

Ägardirektiv 
För bolaget gäller generella ägardirektiv i avsnitt 6.1. 
 
Inom ramen för bolagets ändamål så som det uttrycks i bolagsordningen 
ansvarar styrelse och ledning för att 
• trafiknämnden bereds möjlighet att godkänna strategiska och 

övergripande frågor hänförliga till AB SL:s verksamhet;  
• överta och förvalta sådana avtal för kollektivtrafiken på land som 

trafiknämnden överlåter till AB SL. AB SL ska uppdra åt trafiknämnden 
att förvalta AB SL:s avtal och tillgångar.  

 
Region Stockholm har den formella nyttjanderätten till 
kollektivtrafikanläggningar samt äganderätten till vissa trafikfastigheter. 
Ansvaret i förhållande till AB SL förtydligas nedan. 
 
Region Stockholm upplåter, utan ersättning, till AB SL, med den rätt 
regionen har, dels till regionen upplåtna tunnelbane-, spårvägs- och övriga 
trafikanläggningar, dels de anläggningar regionen utfört, förvärvat eller 
innehar för den kollektiva trafiken dels den rätt till mark i övrigt som 
erfordras för AB SL:s verksamhet som regionen anskaffat. 
 
Region Stockholms skyldigheter och rättigheter som regionen genom avtal 
åtagit sig eller förvärvat i förhållande till kommun eller annan markägare 
ska äga giltighet gentemot AB SL. Regionen behåller dock ansvaret för 
genom nämnda avtal gjorda inskränkningar i skyldigheter som enligt lag 
åvilar kommun eller annan. 
 
Om, och i den omfattning, tredje parts tillstånd, samtycke eller annan 
åtgärd (gemensamt benämnt ”tillstånd”) behövs för att genomföra 
upplåtelse samt överföring av rättigheter och skyldigheter enligt ovan ska 
parterna så snart det är möjligt gemensamt söka erhålla sådana tillstånd. I 
det fall tillstånd inte erhålls, samt för tiden fram till sådant(a) tillstånd 
erhållits ska AB SL, i den omfattning som de underliggande rättigheterna 
och skyldigheterna tillåter, agera på uppdrag av regionen avseende samtliga 
regionens åtaganden. 
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Region Stockholms ansvar för rättigheter och skyldigheter avseende mark 
anskaffad genom expropriation bestäms med hänsyn till 
expropriationsdomen.  
 
AB SL ska under förutsättning av trafiknämndens och i förekommande fall 
regionfullmäktiges godkännande 
• genomföra inköp och försäljning av mark samt förändringar av 

trafikanläggningar. 
• aktivt verka för förvaltning och utveckling av 

kollektivtrafikanläggningarna för att tillförsäkra hög trafiksäkerhet, 
trygghet, tillgänglighet och service för alla resenärer. 

• aktivt arbeta för att regionens rättigheter tillvaratas vid drift och 
utbyggnad av kollektivtrafik samt störningsfri trafik i samband med 
olika förmer av ut- och ombyggnadsarbeten. 

• vid utbyggnad av tunnelbana och andra fasta anläggningar ombesörja 
anskaffande av mark i enlighet med trafiknämndens instruktioner. 

• projektera och bygga tunnelbana och andra fasta trafikanläggningar. 
• förvalta och bekosta planläggning, projektering, och utförande av samt 

anskaffa mark för driftanläggningar såsom verkstäder, vagnhallar, och 
förråd även som AB SL:s verksamhet i övrigt erforderliga byggnader och 
lokaler med till dessa anläggningar hörande inredning och utrustning. 

 
AB SL ska i enlighet med fullmäktiges beslut den 9 december 2008, LS 
0712–1398, företräda regionen i frågor som gäller förvaltarskap och 
ägandefrågor avseende kollektivtrafikanläggningar och fastigheter. 
Fullmakt i enlighet med nämnda beslut av fullmäktiges ska finnas.  
 
AB SL ska äga rätt att träffa avtal om taxor och leverans av elektrisk energi 
för driften. 
 
AB SL svarar för skada på anläggning som upplåtits till eller bekostats av 
AB SL. 
 
AB SL svarar för skada i form av skakningar, buller och dylikt från trafiken 
på tunnelbanan. AB SL ska i övrigt svara för skada på person eller egendom 
till följd av den av AB SL bedrivna verksamheten. 
 
Regionen ska verka för att AB SL tillförsäkras ensamrätt att upplåta 
utrymme dels för reklam och för försäljningskiosker, butiker, montrar, 
skyltskåp och servicemaskiner inom tunnelbaneanläggningen, dels för 
reklam på fasta anläggningar för buss- och spårvägstrafik jämte därtill 
hörande vänthallar med mera. 
 
Intäkter av upplåtelserna enligt föregående stycke tillfaller AB SL. 
AB SL ska vidmakthålla en särskild resultatenhet, inom vilken all 
upparbetning och redovisning av investeringsbudget inklusive 
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medfinansiering avseende utbyggnad av tunnelbanan inom förvaltning för 
utbyggd tunnelbana ska ske åtskilt från AB Storstockholms Lokaltrafiks 
övriga verksamhet. 
 
AB SL ska ge ett heltäckande uppdrag till trafiknämnden, att ansvara för all 
upphandling och all annan verksamhet hänförlig till utbyggnaden av 
tunnelbanan, varvid avtal som upphandlats av trafiknämnden avseende 
tunnelbaneutbyggnad inom förvaltning för utbyggd tunnelbana omedelbart 
efter dess ingående ska överlåtas från trafiknämnden till AB 
Storstockholms Lokaltrafik. 
 
AB SL ska uppdra åt trafiknämnden att genom förvaltning för utbyggd 
tunnelbana svara för all förvaltning av AB Storstockholms Lokaltrafiks avtal 
och tillgångar samt att i alla avseenden företräda AB Storstockholms 
Lokaltrafik gentemot tredje part, vad avser sådana avtal och tillgångar som 
är hänförliga till tunnelbaneutbyggnad inom förvaltning för utbyggd 
tunnelbana.  

Resultatkrav 
AB SL:s resultatkrav har inte höjts sedan 2019. Med driftsättningen av 
anläggningar motsvarande 11,6 miljarder kronor följer krav på en ökad 
avkastning i enlighet med Region Stockholms beräkningsmodell för 
resultatkrav. AB SL ska bedriva sin verksamhet i enlighet med ägardirektiv, 
uppdrag och avtal samtidigt som resultatkravet för 2023 på -1 202 miljoner 
kronor uppnås. Resultatkravet innebär en sänkning med 1 606 miljoner 
kronor jämfört med budget 2022. Den kraftiga sänkningen ska ge bolaget 
utrymme att genomföra verksamhetsförändringar för att anpassa trafik-
utbudet till ett förändrat resande. För planåret 2024 höjs resultatkravet till 
200 miljoner kronor och 2025 höjs resultatkravet ytterligare till 781 
miljoner kronor vilket stärker bolagets soliditet. 
 
Resultatkravet ska fördelas över AB SL:s dotterbolag, där bland annat 
Waxholms Ångfartygs AB:s resultatkrav är 0 kronor 2023 och 2024 och 
därefter höjs till 8,0 miljoner kronor 2025. Bolagets resultatkrav ska ge 
konkurrensneutrala förutsättningar för den verksamhet som bedrivs.  
 
Tabell 65. Resultatkrav för AB SL 

  Budget Budget Plan Plan 
Mkr 2022 2023 2024 2025 
Intäkter 24 045 23 625 24 425 25 172 
- varav biljettintäkter 9 920 9 064 9 490 9 936 
Summa kostnader -23 641 -24 827 -24 225 -24 391 
Resultat 404 -1 202 200 781 

 
SL-taxan, det vill säga biljettpriserna, budgeteras vara oförändrad 2023 
jämfört med 2022. Därefter budgeteras biljettintäkterna öka med 4,0 
procent per år 2024 och 2025.  
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6.3.1 Waxholms Ångfartygs AB (WÅAB) 

Bolagets syfte enligt bolagsordning 
Waxholms Ångfartygs AB, WÅAB, sköter kollektivtrafiken på vatten i 
Stockholms skärgård. WÅAB är dotterbolag till AB SL och via bolaget 
förvaltar Region Stockholm genom trafiknämnden vissa avtal och 
tillgångar. WÅAB är ett renodlat tjänstebolag och äger ett tjugotal av de 
fartyg som går i reguljär linjetrafik medan all trafik drivs av privata 
entreprenörer som upphandlas i konkurrens. 

Ägardirektiv 
För bolaget gäller generella ägardirektiv i avsnitt 6.1. 
 
Bolaget ska kontinuerligt genomföra de åtgärder som beslutats av 
trafiknämnden vad avser utveckling av passagerar- och godstrafiken i 
skärgården för fast- och fritidsboende samt andra besökare.  
 
Bolaget ska även kontinuerligt genomföra de åtgärder som beslutats av 
trafiknämnden vad avser utveckling av arbetsresor och resor för besökare i 
hamntrafiken. 
 
Bolaget ska verka aktivt för att utveckla eget och entreprenörers tonnage 
vad beträffar tillgänglighet, kvalitet, miljö, säkerhet och komfort. Ett gott 
underhåll ska syfta till hög drifttillgänglighet samt bibehållna värden och 
standard. 
 
Det särskilda ansvar Region Stockholm tagit för det kulturhistoriska 
tonnaget (Storskär, Norrskär och Västan) ska förvaltas väl. 
 
Bolaget ska aktivt verka för att vidareutveckla de affärsmässiga relationerna 
med anlitade entreprenörer för person- och godstransporter. Särskild 
uppmärksamhet ska ägnas åt uppföljning av ingångna avtal med 
entreprenörer. 
 
Bolaget ska ta fram lämpliga incitamentssystem för anlitade entreprenörer. 
 
Bolaget ska bedriva en aktiv dialog med faktiska och potentiella resenärer 
för att få dessa att besöka skärgården och resa med WÅAB och som ett led i 
detta regelbundet bl.a. genomföra olika typer av resenärs-, kund- och 
marknadsanalyser i syfte att öka effektivitet och säkerhet inom kollektiv-
trafiksystemet. 
 
Bolaget ska i enlighet med trafiknämndens beslut samverka med externa 
intressenter såsom skärgårdskommunerna, Trafikverket, SJ, Rikstrafiken, 
Länsstyrelsen i Stockholms län samt Skärgårdsstiftelsen. 
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Bolaget ska i sin verksamhet eftersträva hög kostnadseffektivitet samt 
bedriva sin verksamhet med beaktande av samhällsekonomiska 
bedömningar. 
 
Bolaget ska överta och förvalta sådana avtal för kollektivtrafiken på vatten 
som trafiknämnden överlåter till bolaget. Bolaget ska uppdra åt 
trafiknämnden att förvalta bolagets avtal och tillgångar. 
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6.3.2 AB SL Finans 

Bolagets syfte enligt bolagsordning 
AB SL Finans är ett helägt dotterbolag till AB Storstockholms Lokaltrafik 
(AB SL). Bolaget tillhandahåller mot ersättning fordon, vagnar, maskiner 
samt andra inventarier och anläggningar till lokaltrafikutövare och förvaltas 
genom trafiknämndens trafikförvaltning. 

Ägardirektiv 
För bolaget gäller generella ägardirektiv i avsnitt 6.1. 
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6.3.3 SL Nya Tunnelbanan AB 

Bolagets syfte enligt bolagsordning 
SL Nya Tunnelbanan AB utför utbyggnaden av tunnelbanan och övriga 
åtgärder inom ramen för 2013 års Stockholmsförhandling, utbyggnaden av 
station Södra Hagalund samt 2017 års Sverigeförhandling Ramavtal 6 – 
Storstad Stockholm. Via bolaget förvaltar Region Stockholm upphandlade 
avtal rörande utbyggnaden. 

Ägardirektiv 
För bolaget gäller generella ägardirektiv i avsnitt 6.1. 
 
Bolaget ska ge ett heltäckande uppdrag till trafiknämnden att ansvara för all 
upphandling och all annan verksamhet hänförlig till utbyggnaden av 
tunnelbanan enligt bolagsordningen, varvid upphandlade avtal avseende 
tunnelbaneutbyggnaden inom förvaltning för utbyggd tunnelbana 
omedelbart efter ingåendet ska överlåtas till bolaget. 
 
Bolaget ska överta sådana avtal rörande tunnelbaneutbyggnaden som 
trafiknämnden upphandlar åt och överlåter till bolaget.  
 
Bolaget ska tillhandahålla byggtjänster avseende tunnelbaneutbyggnaden åt 
AB Storstockholms Lokaltrafik.   
 
Bolaget ska uppdra åt trafiknämnden att genom förvaltning för utbyggd 
tunnelbana svara för all förvaltning av bolagets avtal och tillgångar samt att 
i alla avseenden företräda bolaget gentemot tredje part. 
  


