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1 2015-04-20 Nyutgåva Regionfullmäktige 2015-
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Revidering av regler. Bland 
annat ändrad beslutsordning 
för investeringar per objekt. 

Regionfullmäktige  
2019-02-12--13, § 20 

1.2 2019-01-30 Ändring och tillägg i punkt 2.2 
efter beslut i styrelsen § 20 

Regionfullmäktige  
2019-02-12--13, § 20 
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investeringar 
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1 INRIKTNING 

1.1 Förutsättningar 

En investering är en utgift för en materiell eller immateriell tillgång med minst ett prisbasbelopp 
exklusive moms och har en livslängd på minst tre år, därefter belastar avskrivningar resultatet fördelat 
på antal år. Investeringar kan indelas i re- respektive nyinvestering. 
Region Jämtland Härjedalen (RJH) har ett investeringsråd som hanterar och prioriterar samtliga 
fastighetsinvesteringar, investeringar i maskiner och inventarier och IT-investeringar (IT-system kan 
betraktas både som investering och driftkostnad). 

1.2 Självfinansieringsgrad  

Självfinansieringsgrad definieras enligt: Årets resultat plus Årets avskrivningar dividerat med Årets 
investeringar minus Försäljning av anläggningstillgångar. 
En hög självfinansieringsgrad är önskvärd för att undvika lån och därmed räntekostnader, men 
fastighetsinvesteringar och stora teknikinvesteringar kan om möjligt finansieras med lån.  

2 HANTERING 

2.1 Beslut 

Regionfullmäktige fastställer varje år en investeringsram för de kommande tre åren i regionplan och 
budget. Regionstyrelsen fastställer årligen investeringsbudgeten på objektsnivå, inklusive pott för 
akuta investeringar, och ansvarar för hela regionens investeringar. 
 
Förslag till investeringar ska godkännas av nämnd innan fastställande av regionstyrelsen, det gäller 
även eventuell omdisponering av redan fastställda investeringsobjekt. 
 
Beviljad investering gäller för beslutat budgetår och utgår ur investeringsbudgeten om investeringen 
inte påbörjats före september månad under budgetåret. Vid eventuell ombudgetering till kommande 
budgetår ska förslaget godkännas av nämnd och fastställas av regionstyrelsen. 
 
Investeringsbeslut ska baseras på underlag från den som äskar investeringen. Beslutsunderlag 
avseende nyinvesteringar ska innehålla en verksamhetsanalys, konsekvensanalys och 
investeringskalkyl som visar hur driftbudget påverkas. En investering får inte leda till en merkostnad 
för annan part utan dialog och säkerställande av total finansiering. 

2.2 Investeringsplan 

Investeringsplaner skickas till inköps- och upphandlingsenheten i god tid före budgetåret. Avvikelse 
från investeringsplan för genomförandet av inköpen ska anges vid tertialrapport i april, och vid 
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delårsbokslut i augusti. Utrustningsinventarier anses påbörjade när ett upphandlingsuppdrag kommit 
inköps- och upphandlingsenheten tillhanda senast augusti månad under budgetåret och för 
fastighetsinvesteringar när igångsättningstillstånd skrivits. 

2.3 Reinvesteringar 

Reinvestering avser ersättningsinvestering där maskiner och inventarier eller ombyggnationer 
bibehåller samma nytta som tidigare, men det kan även innebära en uppdatering till dagens tekniska 
standard. 

2.4  Nyinvesteringar 

Nyinvestering avser investering som bidrar till ny eller bättre funktionalitet. En nyinvestering blir till 
skillnad från en reinvestering en utökning av regionens anläggningstillgångar och avskrivningar.  För 
att en nyinvestering ska bli aktuell måste den bidra till effektivisering som resulterar i lägre kostnad, 
högre kapacitet och/eller avsevärt högre kvalitet/säkerhet.  

2.5  Akuta investeringar 

Reinvesteringar av oförutsedd karaktär som föregåtts av haveri eller andra extraordinära händelser 
ska normalt sett inte inträffa om reinvesteringar är i fas. Om ett akut investeringsbehov ändå uppstår 
ska det bedömas av investeringsrådet. 

3 LEASING  

Operationella leasingavtal motsvarande investeringsnivå ska hanteras av investeringsrådet och 
kalkylmässigt jämföras med kostnad för inköp för val av lägsta totalkostnad. Beslut om operationell 
leasing fattas av ansvarig nämnd. 
Region Jämtland Härjedalen ska avhålla sig från finansiell leasing. I de fall finansiell leasing ändå är 
aktuellt ska beslut fattas av regionfullmäktige.
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