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6. Bolag  
 
I detta kapitel anges bolagens ägardirektiv, resultatkrav, mål och eventuella 
uppdrag. De generella ägardirektiven i avsnitt 6.1 gäller för samtliga bolag. 
Bolagen ska planera och följa upp sin verksamhet i enlighet med detta och i 
sin planering också beakta regionfullmäktiges inriktning och prioriteringar 
i kapitel 1. 
 
Bolagen kommer i samband med sin rapportering av verksamhetsplaner för 
2023 att beräkna sina intäkter och kostnader utifrån regionfullmäktiges 
beslut och andra förutsättningar som avtal och överenskommelser. Det 
innebär att fördelningen av intäkter och kostnader förändras vilket påver-
kar det slutliga tabellverket (tabellerna i kapitel 3, 5 och 6). Detta slutliga 
tabellverk fastställs av regionstyrelsen i samband med ärendet Avstämning 
av Budget 2023 för Region Stockholm. 

6.1 Generella ägardirektiv för Region Stockholms 
bolag 

Mål och ekonomiska krav 
Mål och ekonomiska krav för verksamheten fastställs årligen av regionfull-
mäktige med utgångspunkt i Region Stockholms policy för integrerad 
ledning och styrning, ILS (RS 2020-0740). Bolagets styrelse och ledning 
ansvarar för att de fastställda målen uppnås effektivt inom ramen för de 
ekonomiska kraven. Styrelse och ledning ansvarar också för att genomföra 
övriga uppdrag från regionfullmäktige till verksamheten. För att bidra till 
effektivitet också på koncernnivå krävs en gemensam styrning och 
samordning av resurser som kan samnyttjas. Bolaget ska bidra till detta. 

Uppföljning och rapportering 
Bolagets styrelse och ledning ansvarar för att verksamheten genomförs 
enligt verksamhetsplan och följs upp och analyseras avseende ekonomi, 
kvalitets-, och produktivitetsutveckling samt de övriga mål och uppdrag 
som ges av regionfullmäktige.  
 
Uppföljning och analys av verksamheten enligt ovan ska omfatta såväl 
verkligt utfall som prognoser. Vid avvikelser mot mål ska orsaker 
analyseras och åtgärder för att korrigera avvikelserna vidtas och följas upp. 
Rapportering ska ske till ägaren enligt de krav som ägaren specificerar. 
Bolaget är skyldigt att löpande förse regionstyrelsen med information i den 
utsträckning som det är nödvändigt för regionstyrelsens uppsikt.  

Efterlevnad av lagar och styrande dokument 
Styrelse och ledning ansvarar för  
• att verksamheten följer tillämpliga lagar och regler 
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• att verksamheten följer de styrande dokument som regionfullmäktige 
och regionstyrelsen har fastställt 

• att kompletterande interna riktlinjer och föreskrifter upprättas för 
bolaget där så är tillämpligt samt att arbeta för att de efterlevs 

• att efterlevnaden av styrande dokument följs upp och misstänkta eller 
konstaterade överträdelser rapporteras till regionstyrelsen  

• att rapporteringsinstruktioner från regionledningskontoret följs  
• att årligen i årsrapporten, utöver vad aktiebolagslagen stadgar, redovisa 

hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det i 
bolagsordningen angivna syftet och ramarna för densamma. 
Årsrapporten ska vara så utformad att den kan läggas till grund för 
lekmannarevisorns granskning liksom för regionstyrelsens uppsikt och 
beslut enligt 6 kap. 1 och 9 §§ kommunallagen. 

Principiellt viktiga beslut 
Beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av 
större vikt ska hänskjutas till regionfullmäktige. Besluten bör därefter fattas 
av bolagsstämman. Exempel på beslut som är av principiell beskaffenhet 
eller annars av större vikt är köp och försäljning av aktier, bildande av 
dotterbolag, förändring av aktiekapital, ingående av principiellt viktiga 
avtal samt principiellt viktiga investeringar och finansieringsfrågor. 
 
Vid tveksamhet om huruvida en fråga är av principiell beskaffenhet eller 
annars av större vikt ansvarar styrelse och ledning för att rådgöra med 
regionstyrelsen och dess förvaltning regionledningskontoret. Till bolagens 
styrelser ska regiondirektören eller av regiondirektören utsedd representant 
adjungeras. 

Samverkan  
Region Stockholms bolag har, tillsammans med nämnderna, ett gemensamt 
ansvar för att utföra Region Stockholms verksamhet i enlighet med lagkrav 
och regionfullmäktiges mål. För att effektivt utföra de uppgifter som Region 
Stockholm har gentemot länets invånare, eller i förekommande fall 
gentemot en gemensam beställare i hälso- och sjukvårdsnämnden, krävs att 
alla bolag samverkar på ett ändamålsenligt sätt och ser till nyttan för 
Region Stockholm som helhet. Varje bolag ska utveckla verksamheten i 
samverkan med övriga nämnder och bolag inom Region Stockholm liksom 
med kunder och leverantörer. Avtalen som tecknas med beställaren ska 
bidra till att intern samverkan mellan bolagen, liksom mellan nämnderna 
och bolagen, kan utvecklas till gagn för länets invånare, medarbetarnas 
arbetsmiljö och ett kostnadseffektivt nyttjande av Region Stockholms 
resurser. Bolagens styrelser ska aktivt verka för att sådana avtal sluts. 

Rätt till insyn 
Regionstyrelsen respektive Landstingshuset i Stockholm AB äger rätt att ta 
del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget 



  

 
 

114 (149) 

  
BUDGET 2023 FÖR REGION 
STOCKHOLM 

Diarienummer 
RS 2022-0123 

 

 

 
 

 

och dess verksamhet. Fastighets- och servicenämnden äger samma rätt för 
Locum AB och Terreno AB. Likaså äger trafiknämnden samma rätt för AB 
Storstockholms Lokaltrafik, AB SL Finans, Waxholms Ångfartygs AB och 
SL Nya Tunnelbanan AB. Kulturnämnden äger samma rätt för Film 
Stockholm AB. 

Region Stockholms styrprinciper inom hälso- och sjukvården  
Region Stockholms hälso- och sjukvårdsorganisation, med en uppdelning 
på en beställarfunktion (hälso- och sjukvårdsnämnden, 
primärvårdsnämnden) och en ägarfunktion (regionstyrelsen respektive 
Landstingshuset i Stockholm AB), har ett formellt fastlagt regelsystem som 
klargör ansvar och roller avseende såväl förtroendevalda som 
tjänstemannanivån. Härigenom tydliggörs spelreglerna mellan hälso- och 
sjukvårdsnämnden och vårdgivarna. Ägaren bestämmer det principiella 
uppdraget för sina bolag. Med utgångspunkt i regionfullmäktiges beslutade 
mål och indikatorer samt uppdrag kan hälso- och sjukvårdsnämnden sluta 
avtal med bolagen om vårdinnehåll, volymer och priser, utifrån 
befolkningens behov och inom de ekonomiska förutsättningar som hälso- 
och sjukvårdsnämnden har tilldelats.  
 
I Region Stockholms ansvar som ägare ligger dels att svara för direktiv till 
de regionägda vårdgivarna och därigenom skapa ramar för deras uppgifter, 
dels att ha löpande insyn i och påverkan på hur vårdgivarna fullgör sina 
uppdrag enligt åtaganden i avtalen med hälso- och sjukvårdsnämnden. I 
ägaruppdraget finns därmed också ansvaret för att samordna de egna 
bolagens arbete/produktion när behov föreligger samt att vara pådrivande i 
arbetet med att uppnå en god kvalitet, produktivitet och effektivitet i de 
egenägda bolagen. 
  


