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Sammanfattning  

Inledning 

Vi har haft i uppdrag att utreda och föreslå åtgärder som syftar till 
att öka den kommunala planläggningen för bostadsbyggande och 
antalet kommunala markanvisningar. Genom tilläggsdirektiv utvid-
gades uppdraget till att även omfatta frågor om bl.a. vilka möjlig-
heter kommunen ska ha att ställa detaljerade krav i en detaljplan, 
förutsättningar för en bättre kommunal planberedskap samt behovet 
av effektivisering av de statliga myndigheternas – särskilt läns-
styrelsernas medverkan i plan- och byggprocessen och tidsåtgången 
för denna.  

I uppdraget ingick en inventering och analys av olika kommu-
ners hinder och incitament avseende planläggning.1  

Bättre samarbete mellan stat och kommun  

Viljan finns – men kommunerna behöver tydliga besked 

De allra flesta kommuner har en uttalad politisk ambition att bygga 
bostäder och att öka kommunens folkmängd. Därmed finns även 
en vilja att planlägga för bostadsbebyggelse och många kommuner 
satsar resurser på att planlägga mer och snabbare. Detta har resulte-
rat i att planläggningsaktiviteten har ökat. Vi bedömer alltså inte att 
brist på kommunalpolitisk ambition är den stora ”boven i dramat”. 

                                                                                                                                                          
1 Till grund för denna analys har vi bl.a. genomfört en enkätundersökning som riktade sig till 
de 155 kommuner som i Boverkets bostadsmarknadsenkät uppgett att de har bostadsbrist. 
Vi har även genomfört djupintervjuer med 16 kommuner i tillväxtregioner. 
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Det finns dock organisatoriska samordningsproblem. Här in-
begrips då de omfattande och ofta komplicerade utredningar som 
detaljplaneläggningen normalt förutsätter.  

I vår enkätundersökning anger kommunerna att statliga bestäm-
melser, riktlinjer och målsättningar m.m. är ett hinder vid detalj-
planeläggning för bostadsbyggande.  

Att många kommuner ser statliga bestämmelser som ett hinder 
beror dels på intressekonflikter, dels på otydlighet i statens krav 
vad gäller t.ex. behovet av utredningar och deras innehåll och om-
fattning. Nedan behandlas förslag som syftar till att minska denna 
otydlighet och förbättra samarbetet mellan stat och kommun.  

Kommunerna ska få möjlighet att begära ett planeringbesked 
från länsstyrelsen 

Vissa kommuner uppger att de inte får de besked de behöver från läns-
styrelsen under detaljplaneprocessen. Vår enkätundersökning visar 
t.ex. att kommunerna anser att det finns problem med att länsstyrel-
sen ger otydliga besked i fråga om ingripandegrunderna (riksintressen, 
hälsa och säkerhet etc.) i 11 kap. 10 § PBL2. Vidare uppges att läns-
styrelsen frångår bedömningar som lämnats tidigare under plan-
processen och ger otydliga besked i fråga om avvägningar mellan 
konkurrerande statliga intressen.  

Vi har funnit att det finns ett behov av att länsstyrelsen ska yttra 
sig på ett bindande sätt under planarbetets gång. I vissa fall kan det 
t.ex. visa sig tidigt i planprocessen att en enskild fråga är avgörande 
för tillkomsten av en detaljplan. I sådana fall är det inte ändamåls-
enligt att arbeta vidare med planeringen förrän denna fråga är avgjord. 
Det är då viktigt att kommunen snabbt kan få besked om länsstyrel-
sens inställning till den aktuella frågan. Det kan t.ex. handla om ifall 
en bullerstörd plats eller ett område av riksintresse ska få bebyggas 
överhuvudtaget.  

För att kommunerna vid behov ska få bindande besked från 
staten i dessa frågor föreslår vi en möjlighet att begära ett s.k. 
planeringsbesked från länsstyrelsen. Detta besked ska klargöra hur 
planförslaget förhåller sig till en eller flera av ingripandegrunderna i 

                                                                                                                                                          
2 Plan och bygglagen (2010:900). 
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11 kap. 10 § PBL. Planeringsbeskedet är ett komplement till dagens 
regler om samråd och granskning som kvarstår oförändrade. Kom-
munen ska kunna välja att begära ett planeringsbesked från läns-
styrelsen inför och/eller under arbetet med detaljplaneläggning.  

Länsstyrelsen bestämmer vilket underlag som krävs för prövning 
av planeringsbeskedet. Ett positivt planeringsbesked är bindande för 
länsstyrelsen på så vis att överprövning efter detaljplanens antagande 
inte kan ske med stöd av 11 kap. 10 § PBL i det eller de avseenden 
som beskedet avser. Detta gäller dock inte om planen eller förut-
sättningarna för planeringen har ändrats väsentligt efter beslutet om 
planeringsbesked.  

Länsstyrelsen ska lämna planeringsbeskedet inom sex veckor, 
om inte längre tid är nödvändig med hänsyn till planförslagets om-
fattning eller andra särskilda omständigheter. Länsstyrelsens beslut 
om planeringsbesked ska kunna överklagas till regeringen av kom-
munen och innebär därmed en möjlighet att slutligt avgöra vissa 
frågor i ett tidigt skede av detaljplaneläggningen.  

Vi föreslår även att kommunen ska kunna begränsa en begäran 
om planeringsbesked till en fråga om vilket planeringsunderlag läns-
styrelsen behöver för att kunna pröva kraven i 11 kap. 10 § andra 
stycket PBL.  

Vi bedömer att möjligheten att begära ett bindande planerings-
besked bör minska osäkerheten i områden där statens intressen 
behöver preciseras och förtydligas. Beskedet innebär att planlägg-
ning kan påbörjas med vetskap om att kommunen tidigt kan få de 
besked som behövs och därmed undvika risken för ”förgäves-
planering”.  

Processen inför detaljplaneläggning 

Under processen inför detaljplaneläggning ger lagstiftningen kom-
munerna stor valfrihet att anpassa utrednings- och beslutsprocessen 
till kommunala och projektspecifika förutsättningar. Vår bedöm-
ning är att denna flexibilitet i grunden är bra och vi ser inte något 
tydligt behov av att ändra lagstiftningen i dessa delar. 

Däremot anser vi att kommunerna (och byggherrarna), på ett 
bättre sätt än i dag, behöver få tidiga, tydliga och bindande besked 
om de restriktioner och utredningskrav som staten har inför en viss 
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detaljplaneläggning. Som ovan konstaterats föreslår vi därför att 
kommunen ska ha möjlighet att inför och/eller under detaljplane-
processen begära ett planeringsbesked från länsstyrelsen avseende 
statens krav.  

Tidsfrister  

Nuvarande bestämmelser om samråd och granskning innebär att 
kommunen sätter en tidsgräns som länsstyrelsen ska yttra sig inom. 
Redan i dag finns alltså tidsfrister för länsstyrelsens besked till kom-
munen i dessa fall. Vi ser inget behov av att införa ytterligare be-
stämmelser i dessa avseenden.  

I dag saknas en tidsfrist för länsstyrelsens handläggning efter ett 
beslut om överprövning enligt 11 kap. 10 § PBL. Även om det är ett 
begränsat antal detaljplaner som överprövas så kan långa handlägg-
ningstider medföra att angelägna bostadsbyggnadsprojekt fördröjs. 
Vi anser därför att det är motiverat att införa en tidsfrist på två 
månader för länsstyrelsens handläggning i dessa ärenden. Tidsfristen 
ska kunna förlängas om det är nödvändigt på grund av utredningen 
i ärendet. 

För vårt förslag om planeringsbesked föreslår vi som huvudregel 
att länsstyrelsen ska ge beskedet inom sex veckor. Denna tidsfrist får 
dock förlängas om det är nödvändigt med hänsyn till planförslagets 
omfattning eller andra särskilda omständigheter. 

Inget statligt planeringsstöd till kommunerna  
– men kompetensutvecklingsinsatser 

I uppdraget ingick att överväga ett ekonomiskt statligt planerings-
stöd för bostadsbyggande samt andra former av stöd, t.ex. plane-
ringsunderlag och vägledningar för kommunernas arbete.  

Statligt ekonomiskt stöd till planering 

Kommunerna kan i dag få täckning för sina kostnader för detalj-
planeläggning genom planavgifter eller i samband med att kommu-
nal mark överlåts till en byggherre. Eftersom denna möjlighet finns 



SOU 2015:109 Sammanfattning 

23 

anser vi inte att det behöver införas något statligt stöd till detalj-
planeläggning. 

Ett alternativ är att stödet utformas som ett stöd till översikts-
planering eller annat arbete med strategisk planering, t.ex. framta-
gande av planeringsunderlag, riktlinjer för bostadsförsörjning eller 
fördjupningar av översiktsplaner. Vi ser dock inte att ett sådant stöd, 
i någon märkbar omfattning, skulle leda till att det byggs bostäder 
som annars inte skulle byggas.  

Vår sammantagna bedömning är att det inte bör införas något 
statligt planeringsstöd för bostadsbyggande. 

Kompetensutveckling 

Företrädare för både stat och kommun beskriver att det finns ett 
behov av kompetenshöjande insatser för att bl.a. motverka de pro-
blem som uppstår vid tillämpningen av statens krav vid detaljplane-
läggning. 

Vi rekommenderar därför att Boverket samt länsstyrelserna ges i 
uppdrag att i samverkan med SKL genomföra en kompetensutveck-
lingsinsats avseende plan- och bygglagstiftningen och dess tillämp-
ning. Boverket bör utpekas som huvudansvarig och få ett samord-
ningsansvar för uppdraget. I arbetet bör även berörda myndigheter, 
t.ex. Naturvårdsverket, Lantmäteriet, Riksantikvarieämbetet, För-
svarsmakten och Trafikverket involveras. 

Inom ramen för uppdraget bör det även göras en översyn av 
myndigheternas vägledningar inom området.  

Utbildningsinsatserna bör pågå under åren 2017–2020 och rikta 
sig till förtroendevalda samt anställda på kommuner, länsstyrelser 
och andra berörda myndigheter.  

Kommunala förvärv av statlig mark 

Det finns i dag ett regelverk för hur statlig mark ska avyttras som 
innebär att kommunerna har en förtur till att få köpa sådan mark 
för vissa ändamål, t.ex. bostadsbyggande. När stat och kommun inte 
kan enas om köpeskillingen kan frågan överlämnas till regeringen.  

Många kommuner beskriver processen vid förvärv av statlig 
mark som krånglig och tidskrävande. Processen kan bl.a. förlängas 
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av långdragna prisdiskussioner som ytterligare kompliceras av att 
staten ibland kräver en nära förestående detaljplan innan försäljning 
kan genomföras. För att förenkla dessa prisdiskussioner och effek-
tivisera försäljningsprocessen föreslår vi att Lantmäteriet, på begäran 
av någon av parterna, ska avge ett värderingsutlåtande. Detta ska 
vara vägledande för förhandlingarna mellan parterna samt för rege-
ringens beslut om frågan överlämnas dit. 

I ett särskilt avsnitt om kommunal markpolitik och ersättning 
vid kommunala markförvärv resonerar vi även kring hur statens 
mark ska värderas. I princip ska expropriationslagens ersättnings-
regler ligga till grund för värderingen. Lagen synes dock innehålla 
vissa oklarheter om hur s.k. förväntningsvärden ska behandlas vid 
ersättningen. Vi anser därför att det bör förtydligas efter vilka grun-
der ersättningen ska fastställas när kommuner köper mark av staten. 
Det har dock inte ankommit på utredningen att redovisa några 
närmare förslag i denna del. 

Mindre detaljerade detaljplaner  

Det förekommer att detaljplaner för större bostadsprojekt har be-
stämmelser som reglerar byggnaders utseende på ett mycket detalje-
rat sätt. Sådana exakta regleringar leder inte sällan till problem i 
genomförandeskedet, som i många fall ligger flera år efter planarbetet.  

Vi anser därför att det finns skäl för en lagändring som begränsar 
detaljplanens tillåtna innehåll beträffande en ny byggnads yttre ut-
formning vad avser färg- och materialverkan. Härmed avses bestäm-
melser om färgsättning, materialval för tak och fasader, fönstersätt-
ning, förekomst och placering av skarvar/fogar etc. Vi föreslår att 
en detaljplan enbart ska kunna innehålla sådana bestämmelser om 
det behövs för att uppfylla statens krav i 11 kap. 10 § andra stycket 
PBL, varvid det i praktiken kommer att handla om riksintressen 
avseende t.ex. kulturhistoriskt värdefulla byggnader eller miljöer.  

Förslaget påverkar inte kommunernas möjligheter att reglera färg- 
och materialfrågor. Det innebär bara att kommunens prövning av 
dessa frågor sker fullt ut i bygglovet. Kommunerna kommer, liksom 
i dag, att kunna ta fram olika program och policydokument som 
kan ligga till grund för bedömningen i bygglovskedet. Den lagtek-
niska lösning som föreslås bör innebära att kommunerna i prak-
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tiken får bättre möjligheter att hantera dessa frågor i bygglovet än 
vad man har i dag. 

Krav på byggnadsverks tekniska egenskaper regleras i 8 kap. 4 § 
PBL, plan- och byggförordningen (2011:338) samt Boverkets före-
skrifter. Samtidigt finns en bestämmelse i 4 kap. 16 § PBL om att 
en detaljplan kan ha bestämmelser om utförande av byggnadsverk, 
dvs. byggnaders tekniska egenskaper. Om det i en detaljplan läggs in 
planbestämmelser som på ett detaljerat sätt reglerar tekniska egen-
skaper kan det vid tidpunkten för byggande visa sig att bestämmel-
serna inte längre stämmer överens med generellt gällande nationella 
föreskrifter. Det blir en otydlig eller t.o.m. motsägelsefull reglering 
av byggandet.  

För att minska risken för otydliga ”dubbelregleringar” föreslår vi 
en begränsning av möjligheterna att reglera byggnadsverk och tomters 
tekniska egenskaper. Vårt förslag innebär att detaljplaner endast får 
innehålla sådana bestämmelser om det, på samma sätt som beträf-
fande färg- och materialverkan, behövs för att planen ska uppfylla 
statens krav i 11 kap. 10 § andra stycket PBL. Förslaget förtydligar 
att en detaljplanebestämmelse om tekniska egenskaper endast är 
tillåten om den kan motiveras av att det råder speciella förhållanden 
på platsen och av att bestämmelsen är nödvändig för att bebyggelse 
ska kunna komma till stånd.  

Vårt förslag förtydligar även att kommunen inte kan ställa egna 
krav på tekniska egenskaper. 

Inget krav på viss kvantifierad plan-  
eller planeringsberedskap 

I utredningsuppdraget ingick att överväga en skyldighet för kom-
muner med hög efterfrågan på bostäder att ha färdiga detaljplaner 
motsvarande t.ex. tre års byggande, dvs. en planberedskap. Vi skulle 
också överväga en skyldighet för kommunerna att ha en viss 
planeringsberedskap3 som medför att nyproduktion av bostäder kan 
påbörjas i en sådan takt att behovet snabbt kan tillgodoses.  

                                                                                                                                                          
3 Begreppet planeringsberedskap omfattar enligt Boverkets definition kommunernas stra-
tegiska beredskap, markberedskap samt resurs- och organisationsberedskap. Se Boverket 
(2012), Kommunernas planberedskap, Rapport 2012:10. 
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Vi anser inte att det bör införas några sådana definierade krav. 
Ett skäl till detta är att vi inte funnit någon relevant modell för hur 
dessa krav skulle konstrueras och tillämpas i praktiken. Vad ska t.ex. 
plan- eller planeringsberedskapen relateras till och hur ska bered-
skapen mätas och uppskattas? 

Härtill kommer att kommunerna har mycket skiftande mark-
nads- och planeringsförutsättningar som kan kräva olika arbets-
former vid detaljplaneläggning för bostadsbyggande. I vissa fall är 
det lämpligt att planarbetet påbörjas först efter att en byggherre har 
initierat ett projekt. I andra fall arbetar kommunen med en plan-
beredskap och tar fram detaljplaner utan att byggherren medverkar 
vid planläggningen.  

Vi bedömer att det finns anledning för kommunerna att, i större 
utsträckning än i dag, arbeta med en planberedskap på kommunal 
mark där byggherrar kan erbjudas färdiga detaljplanerade områden. 
En sådan planberedskap förutsätter att kommunerna bedriver en 
aktiv markpolitik.  

Kommunal markpolitik  

Kommunal markpolitik och ersättning vid kommunala 
markförvärv 

Många kommuner äger i dag mark som kan användas för bostads-
byggande. Utredningens enkätundersökningar visar att en majoritet 
av kommunerna, framförallt de största kommunerna, även bedriver 
en aktiv markpolitik i syfte att säkerställa lämplig mark för bl.a. 
framtida bostadsbyggande.  

Kommunernas förutsättningar för att förvärva mark har föränd-
rats på senare år genom upphävandet av förköpslagen (1967:868) 
och genom förändringar i expropriationslagstiftningen som innebar 
en höjning av ersättningsnivån för marken (en nivå som blir styrande 
vid frivilliga förhandlingar). 

Mot den bakgrunden anser vi att det bör utredas vidare om det 
är lämpligt att, under vissa förutsättningar, införa ett statligt stöd 
till kommuner som bedriver en aktiv markpolitik. Ett sådant stöd 
skulle kunna skapa incitament för att förvärva mark och underlätta 
bostadsbyggandet i vissa situationer. Det har dock inte ankommit 
på utredningen att redovisa några närmare förslag i denna del. 
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Kommunal försäljning av mark – markanvisningar 

Utredningen har inte identifierat några sådana problem beträffande 
markanvisningsprocessen som är av den arten att de motiverar tillägg 
eller preciseringar i det befintliga regelsystemet.  

Det betyder inte att markanvisningarna är utan problem när det 
gäller den praktiska tillämpningen och det finns utrymme för att 
förbättra kommunernas arbete i vissa delar. Vi har t.ex. sett att det 
kan finnas fördelar med att byggherren utses sent i förhållande till 
detaljplaneplanprocessen (s.k. sena markanvisningar). I dessa fall gör 
kommunen först en detaljplan och överlåter sedan marken till bygg-
herren i samband med, eller efter, planantagandet. Därmed kan 
byggherren undvika den osäkerhet som i dag råder om vilka kost-
nader för detaljplaneläggningen som faktiskt kommer att uppstå i 
slutändan. Sena markanvisningar kan därför vara ett sätt att få fler 
byggherrar att bli intresserade av markanvisningar. Det gäller t.ex. 
nyetablerade aktörer samt mindre och medelstora byggherreföretag 
med begränsade resurser och förutsättningar för att hantera risker. 
Potentiellt gäller det också utländska aktörer med begränsad kun-
skap om den svenska planprocessen. Efterfrågan på kommunal 
mark skulle i så fall kunna öka. 

 I utredningsarbetet har vi sett goda exempel på hur markanvis-
ningar kan hanteras och erfarenhetsöverföring mellan kommuner 
pågår. Vad som saknas är en strukturerad vägledning som behand-
lar hur markanvisningar bör och kan genomföras i olika situationer. 
Det pågår för närvarande ett arbete inom Sveriges Kommuner och 
Landsting, SKL, med att ta fram en sådan vägledning.  

Övriga frågor 

I vårt uppdrag ingick att utreda om det finns möjlighet att skapa 
förutsättningar för att i något avseende utföra olika moment i plan- 
och byggprocessen parallellt. Det finns redan i dag goda sådana 
möjligheter genom t.ex. 9 kap. 36 § PBL, som innebär att lov får ges 
med villkoret att planbeslutet vinner laga kraft, och möjligheten till 
bygglovsbefrielse i detaljplan (4 kap. 15 § och 9 kap. 7 § PBL). Vi 
har inte kunnat identifiera något behov av ytterligare möjligheter 
till parallell hantering. 
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Under utredningen har vi uppmärksammat några frågor som 
ligger utanför direktiven, men som vi bedömer som väsentliga. Det 
rör sig om möjligheten att reglera upplåtelseform till bostäder (t.ex. 
hyresrätt) i detaljplanen och digitaliseringens möjligheter för plan-
processen.  

Vi analyserar också relationen mellan lagen (2007:1091) om offent-
lig upphandling, förkortad LOU, och PBL:s exploateringsavtal. 
Efter en dom i EG-domstolen i början på 2000-talet har det hävdats 
att byggande av kommunala allmänna platser (gator m.m.) måste 
föregås av en offentlig upphandling. En exploatör skulle alltså inte, 
med stöd av exploateringsavtal, kunna utföra anläggningarna och 
sedan överlämna dem till kommunen. Vi menar dock att den aktuella 
domen delvis avser en annan situation än vad som gäller i Sverige. 
Vår slutsats blir att LOU inte förhindrar att kommunen utan före-
gående upphandling (i ett exploateringsavtal) ger exploatören i upp-
drag att utföra de allmänna platserna. Mot den bakgrunden bedömer 
vi att det bör utarbetas förtydligande vägledningar beträffande 
LOU:s tillämpning i olika situationer där exploateringsavtal används. 
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FÖRSLAG OM INRÄTTANDE AV FORSKNINGS‐ OCH INNOVATIONSSTIFTELSE 

Sammanfattning 

Forskning, utveckling och innovation, som bedrivs inom landstinget behövs för att 
fortlöpande kunna förbättra invånarnas hälsa och livssituation. Landstinget har en 
bredd och djup inom forskning och utveckling som är unik för ett mindre landsting. 

För att ytterligare främja forskning och innovationer föreslås att Landstinget 
Västmanland bildar en stiftelse. Till startkapital föreslås 5 miljoner kronor avsättas. 

Beskrivning av ärendet 

Forskning och innovationers betydelse 

Forskning är viktigt eftersom det bidrar till samhällets utveckling och näringslivets 
konkurrenskraft.  Forskning ger ny kunskap och grund till innovationer som  sedan 
kan tas tillvara och komma till nytta  för invånarna. Med innovation menas olika sätt 
att skapa värde, oavsett om forskningen eller utvecklingsarbetet leder fram till nya 
arbetssätt, metoder, processer, tjänster eller produkter.  

Ett starkt forsknings‐ och innovationsklimat har betydelse för hur attraktivt 
Västmanland framstår för potentiella medarbetare i landstinget, när de gör 
överväganden om var de ska arbeta. Forskningen är därmed central för att det ska 
finnas kvalificerade personer i landstinget i framtiden. 

Stark forskning är en förutsättning för en evidensbaserad och kunskapsstyrd hälso‐ 
och sjukvård präglad av hög kompetens.  Forskning kräver bland annat visionärt 
tänkande, långsiktighet och risktagande. Detta gynnas av stabilitet och tydlighet i 
finansieringen av forskning. 

Landstinget har sedan fem år en forskningsfond som baserat på landstinget 
finansiella resultat avsätter medel för forskning. För att ytterligare stärka forskningen 
och innovationer föreslås att en forsknings‐ och innovationsstiftelse, vars 
huvudsakliga ändamål är att främja och stödja forskning och innovationer inom 
områden som följer av landstingets ansvar i Västmanlands län bildas.  

Det föreslagna ändamålet går att uppfylla även vid en framtida regionbildning. 

Bildande av stiftelse 

Erfarenheter från andra landsting och regioner visar att stiftelser kan vara ett 
framgångsrikt sätt att öka tillskotten till forskning och innovationer över tid, då det 
bland annat möjliggör för företag, organisationer och privatpersoner att donera 
medel. Donationer är ett viktigt komplement till offentlig finansiering och i många fall 
helt avgörande för fortsatt framgångsrik forskning, utveckling och innovation. 

Stiftelser regleras framförallt av stiftelselagen. Beslut om bildande av stiftelse är 
oåterkalleligt då stiftelsens medel blir en avskild egendom (självägande 
förmögenhet), vilket innebär att landstinget inte under några omständigheter kan ta 
tillbaka egendomen. I och med att en stiftelse är fristående så har den ett stort mått 
av självständighet. Landstingets inflytande i stiftelsen tillgodoses genom 
förordnandet, vilket inkluderar föreskrifter (stadgar), samt genom tillsättande av 
styrelseledamöter och revisorer. För större stiftelser finns utökade krav på tillsyn, 
redovisning och bokföring. Stiftelser som är anslutna till svensk insamlingskontroll 
(90‐konto) omfattas av särskilda föreskrifter och anvisningar. 
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För att en stiftelse ska anses bildad behöver vissa formkrav vara uppfyllda. Bland 
annat ska det finnas ett stiftelseförordnande (Bilaga 1). Det är också lämpligt att 
stiftelsen har föreskrifter (även benämnda stadgar, Bilaga 2). Föreskrifterna är en del 
av förordnandet. När förordnandet är underskrivet ska kapitalet föras över och 
stiftelsen kan börja bedriva verksamhet (med provisoriskt organisationsnummer). 
Senast sex månader från det att stiftelsens styrelse mottagit uppdraget att sköta 
förvaltningen ska stiftelsen ansöka om registrering hos tillsynsmyndigheten, 
Länsstyrelsen. I samband med registreringen får stiftelsen ett organisationsnummer 
från Skatteverket. 

Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att främja forskning och innovationer, vilket är 
ett så kallat kvalificerat ändamål. Om stiftelsen delar ut tillräckliga bidrag är 
bedömningen därför att stiftelsen blir skattebefriad. 

Initialt föreslås landstinget göra ett engångstillskott till stiftelsen på 5 miljoner 
kronor. Genom kapitaltillväxt och ytterligare donationer är målsättningen att 
stiftelsen på sikt ska kunna växa och därmed uppfylla sitt ändamål uthålligt. 

Utbetalning av startkapital till stiftelsen belastar landstingets ekonomiska resultat 
och likviditet. Utbetalningen innebär teoretiskt en ökad räntekostnad för landstinget 
eftersom landstinget för närvarande är låntagare. Denna kostnad ska ställas mot den 
potentiella nytta som bidrag från stiftelsen på sikt medför i landstingets verksamhet. 

Bedömningen är att tillskott av kapital till stiftelse enligt förslaget är förenligt med 
den kommunala kompetensen. 

Landstinget föreslås initialt stå för ekonomisk administration och administration av 
donationer och bidrag, genom att dessa delar sköts av landstingets personal. Detta 
omprövas utifrån stiftelsens ekonomiska situation efter tre år. 

Stiftelsen föreslås, så långt det är praktiskt möjligt, kunna utnyttja landstingets 
lokaler för sammanträden etc.  

Styrelsens sammansättning 

Stiftelsens styrelse ska innehålla någon person/några personer med forsknings‐ och 
innovationskompetens. I övrigt är det önskvärt att styrelseledamöterna har 
erfarenhet av stiftelser och styrelsearbete. 

Styrelsen föreslås initialt innehålla någon person med erfarenhet av 
marknadsföring/varumärkesbyggande samt kapitalförvaltning.  

Styrelsen har möjlighet att adjungera personer från landstinget till styrelsen om så 
bedöms nödvändigt. 

Styrelsen kommer att få en utbildning om stiftelselagen. 

Inget arvode föreslås utbetalas till styrelsen.  Reseersättning och andra typer av 
kostnadsutlägg kan i förekommande fall utbetalas. Arvode kan utbetalas till 
bedömningsgruppens medlemmar. 

Utdelning av bidrag 

Särskilda riktlinjer för utdelning av bidrag ska finnas. Riktlinjerna ska beskriva hur 
jävssituationer hanteras. 
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Inriktningen är att bidrag till forskning och innovationer inom landstinget kan ansökas 
av anställda inom landstinget eller anställda hos utförare som har avtal med 
landstinget. Som anställd räknas normalt tillsvidareanställda, visstidsanställda, AT‐ 
och ST‐läkare, PTP‐psykologer och projektanställda med längre anställning.   

Inkomna projektansökningar ska värderas enligt vetenskaplig praxis. Styrelsen 
ansvarar för att en bedömningsgrupp,  bestående av personer med forsknings‐ och 
innovationskompetens,  utses. Bedömningsgruppens roll är att värdera ansökningar 
och vara rådgivande till styrelsen i frågor rörande utdelning av bidrag.  

I bedömningsgruppen kan det även finnas forskare som inte är anställda inom 
landstinget, och som har annan forskningsbakgrund, gärna inom 
innovationsområdet, än den som finns inom landstinget. 

Då landstinget eller personal hos landstinget är bidragsmottagare från stiftelsen 
tillämpas landstingets regler för bidragsmottagande och projektredovisning. 
Stiftelsen särbehandlas inte, utan behandlas som andra externa motparter. 

Invånarperspektiv 

Forskning och innovationer  bidrar till att öka livskvaliteten för västmanlänningarna  
och i takt med att livslängden ökar blir detta än viktigare för att kunna bemöta de allt 
vanligare folksjukdomarna.  

Det finns bland privatpersoner, näringsliv och organisationer många som har ett 
intresse och engagemang för forskning och innovationer, och som genom finansiella 
gåvor vill öka möjligheterna till nya genombrott. Genom att även öppna upp för 
donationer stärks Landstinget Västmanlands förmåga att genom forskning och 
innovationer förbättra människors hälsa. 

Miljökonsekvenser 

Ärendet bedöms inte medföra miljökonsekvenser. 

Uppföljning 

Stiftelsen står under Länsstyrelsens tillsyn och verksamheten bedrivs i enlighet med 
stiftelselagen och årsredovisningslagen. Stiftelsens årsredovisning ska tillställas 
landstinget. Årsredovisningen bör göras tillgängligt digitalt, ex via landstingets och 
stiftelsens hemsidor. I årsredovisningen redovisas vilka ansökningar som har beviljats 
medel från stiftelsen samt totala donationer. Stiftelsen ska ansöka om och verka för 
anslutning till Svensk Insamlingskontroll, något som bidrar till förbättrad insyn och 
kontroll. 

En särskild uppföljning av stiftelsen och dess verksamhet föreslås genomföras efter 
tre år. I samband med detta tas beslut om landstinget ska fortsätta stå för ekonomisk 
administration och administration av donationer och bidrag. 

Förslag till beslut 

1. Landstingsfullmäktige i Landstinget Västmanland överlämnar härmed ett
belopp om 5 miljoner kronor för att bilda en stiftelse med namnet
Landstinget Västmanlands stiftelse för forskning och innovationer
(arbetsnamn: Mistelfonden) med syfte att verka enligt bifogat förordnande

2. Att utse xxx, xxx och yyy till styrelseledamöter på ett respektive två år
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3. Att utse xxx till ordförande under två år

4. Att utse Peter Söderman till revisor och Johan Tingström som ersättare



FÖRORDNANDE  

För Landstinget Västmanlands stiftelse för forskning och innovationer (arbetsnamn: Mistelfonden) 

Landstingsfullmäktige i Landstinget Västmanland överlämnar härmed ett belopp om 5 000 000 kronor  
(5 miljoner kronor) för att bilda en stiftelse med namnet Landstinget Västmanlands stiftelse för forskning och 
innovationer med syfte att verka enligt till detta förordnande bifogade föreskrifter.  

Västerås den …………………….. 

…………………………………..   ………………………………. 

För Landstinget Västmanland  

Undertecknad åtar sig härmed att varaktigt förvalta förmögenheten i Landstinget Västmanlands stiftelse för forskning 
och innovationer i enlighet med ovanstående förordnande.  

Västerås den ………………………….  

……………………………………   ……………………………………   ……………………………………  …………………………………… 

…………………………………… 

För stiftelsen Landstinget Västmanlands stiftelse för forskning och innovationer 
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FÖRESKRIFTER (STADGAR) FÖR LANDSTINGET VÄSTMANLANDS STIFTELSE FÖR FORSKNING OCH 
INNOVATIONER (arbetsnamn: Mistelfonden) 

Dessa föreskrifter är en del av fullmäktiges i Landstinget Västmanlands förordnande den (datum infogas) 

§ 1 Stiftelsens namn ska vara Landstinget Västmanlands stiftelse för forskning och 
innovationer  (arbetsnamn: Mistelfonden) 

§ 2 Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att främja och stödja forskning och innovationer  inom 
områden som följer av landstingets ansvar inom Västmanlands län. 

Stiftelsen ska vidare understödja spridningen av väsentliga forskningsrön genom vetenskapliga 
publikationer, anordna vetenskapliga symposier och konferenser samt genom utbildning. 

Inriktningen är att bidrag till forskning och utveckling av innovationer inom landstinget kan 
sökas av anställda inom landstinget eller anställda hos utförare med avtal med landstinget. Även 
verksamheter inom landstinget kan ansöka om bidrag. 

Till stiftelsens ändamål ska i första hand den löpande avkastningen användas.  

Stiftelsens ursprungliga kapital ska anses vara bundet kapital. 

§ 3 Stiftelsen ska ha egen förvaltning. 

Stiftelsen får ta emot medel som gynnar stiftelsens verksamhet, såvida inte bidragen knutits till 
villkor som styrelsen finner stridande mot stiftelsens ändamål. Mottagna medel ska föras till 
stiftelsens bundna kapital, om inte givaren  särskilt begärt annat, dock att kapitalet får förbrukas 
i sin helhet inom en tidsram av tio år. 

Skriftliga riktlinjer för mottagande av donationer ska finnas. Riktlinjerna ska beskriva hur 
jävssituationer hanteras. 

Om styrelsen så finner lämpligt för att skydda kapitalets reala värde, må upp till 10 procent av 
den löpande avkastningen kapitaliseras. 

§ 4 Stiftelsen företräds av en styrelse om fem ledamöter samt tre suppleanter. Tills stiftelsen har 
erhållit ett kapital stort nog för en substantiell och uthållig utdelning av bidrag kan styrelsen 
bestå av tre ledamöter och tre suppleanter. Behovet av antalet ledamöter prövas i samband 
med det årliga valet av styrelseledamöter. Ledamöter och suppleanter i styrelsen utses av 
Landstinget Västmanland.  

Stiftelsens styrelse ska innehålla någon person/några personer med forsknings‐ och 
innovationskompetens. Styrelsen har möjlighet att adjungera personer från landstinget till 
styrelsen om så bedöms nödvändigt. 

Mandattiden för styrelseledamöterna ska vara 2 år. Under det första året utses två ledamöter 
för ett år, dock ska ordförande utses på två år. Första mandatperioden avser tiden till och med 
utgången av år (årtal infogas). 

§ 5 Stiftelsen ska ha sitt säte i Västerås. 
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§ 6 Styrelsen är endast beslutsför när alla dess ledamöter eller, om någon eller några är förhindrade 
att närvara, suppleant är tillstädes. Beslut fattas med enkel majoritet. 
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller om två styrelseledamöter så begär. 
Styrelsen ska normalt sammanträda fyra gånger per år, men minst två gånger per år. 
Suppleanter som ej tjänstgör har närvarorätt. 

Stiftelsens sammanträden ska protokollföras, justeras av ordförande samt av utsedd närvarande 
styrelseledamot. 

§ 7 Stiftelsens firma tecknas av styrelsen eller av två av styrelsen utsedda styrelseledamöter i 
förening. 

§ 8 Styrelsen är ansvarig för att stiftelsens angelägenheter handhas enligt stiftelseförordnandet och 
dessa föreskrifter.  

Styrelsen meddelar de ytterligare bestämmelser som bedöms vara behövliga för stiftelsens 
verksamhet. 

§ 9 Styrelsen ska årligen inlämna årsredovisning med tillhörande verksamhetsberättelse till 
stiftelsens revisorer senast två månader efter räkenskapsårets utgång. Styrelsen ansvarar för att 
årsredovisningen tillställs landstinget så fort den är upprättad och reviderad. I årsredovisningen, 
som är offentlig, redovisas vilka projekt och ändamål som har beviljats medel från stiftelsen 
samt totala donationer. Sekretess gäller kring enskilda donationer. 

Räkenskapsår är kalenderår.   

§ 10 Styrelsen ansvarar för att en bedömningsgrupp utses, vars roll är att värdera inkomna 
ansökningar och vara rådgivande till styrelsen i frågor rörande utdelning av bidrag.   

Bedömningsgruppen ska bestå av personer med forsknings‐ och innovationskompetens. Vid 
behov kan bedömningsgruppen adjungera experter inom områden där den efterfrågade  
kunskapen saknas i gruppen eller inom landstinget. 

Skriftliga riktlinjer för utdelning av bidrag ska finnas. Inkomna ansökningar ska värderas enligt 
vetenskaplig praxis. Bedömningsgruppens möten/material är inte offentliga. 

§ 11 Inget arvode utgår till styrelsen. Reseersättning och andra typer av kostnadsutlägg kan i 
förekommande fall utbetalas. Arvode kan utbetalas till bedömningsgruppens medlemmar. 

§ 12 Stiftelsen ska stå under tillsyn av Länsstyrelsen i Stockholms län enligt lagen om tillsyn över 
stiftelser, Stiftelselagen SFS 1994:1220. Stiftelsen ska ansöka om och verka för anslutning till 
Svensk Insamlingskontroll. 

§ 13 Stiftelsen ska ha minst en auktoriserad revisor, vilken utses av Landstinget Västmanland. 

§ 14 En finanspolicy ska finnas för stiftelsens medelsplacering. Medelsplaceringen ska ske i enlighet 
med stiftelselagens bestämmelser och i enlighet med landstingets etiska regler för 
medelsplacering. 

§ 15 Stiftelsen ska verka för öppenhet och insyn i enlighet med offentlighetsprincipen. 



§ 16 Ändring av dessa stadgar utan myndighets tillstånd får ske efter samråd med och godkännande 
av landstingsstyrelsen och därefter genom enhälligt styrelsebeslut. Ändring av § 2, 
ändamålsparagrafen,  § 13 och § 16 är inte tillåtet.  



PROGRAM  1 (5) 

Giltigt fr.o.m.  Dok.nummer‐Utgåva

29949‐1

Program för Landstingets hälsoinriktade arbete 

Utfärdad av:  Lisa Österberg  Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet 

Godkänd av: 

INLEDNING 
.  

En god och jämlik hälsa 
En god och jämlik hälsa innebär att alla västmanlänningar ska ha möjlighet till en god hälsa 
och själva uppleva att de mår bra. Alla ska ha tillgång till stöd utifrån sina behov och 
personliga förutsättningar. 

Målet är, utifrån Landstingets vision [1] och värdegrund [2], att arbetet ska bidra till en mer 

jämlik hälsa hos länets befolkning oberoende av kön, sexuell läggning, etnicitet, social 

tillhörighet, funktionsnedsättning och geografiskt område. 

I programmet för Landstingets hälsoinriktade arbete presenteras det hälsofrämjande och 
sjukdomsförebyggande arbetet. Processmålen för programmet berör alla landstingets 
verksamheter och de bygger på landstingsplanen 2016‐2018 [3], det nationella 
folkhälsomålet [4] och medlemskapet i nätverket Hälsofrämjande hälso‐ och sjukvård (HFS) 
och dess verksamhetsidé [5]. Landstinget, med särskilt beaktande av Barnkonventionen [6], 
ska se sin bidragande roll inom perspektiven Styrning och ledning, Patient, Medarbetare 
och Befolkning [7].   

NATIONELLA MÅL 

Det Nationella Folkhälsomålet att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på 
lika villkor för hela befolkningen består av elva målområden 

1. Delaktighet och inflytande i samhället
2. Ekonomiska och sociala förutsättningar
3. Barn och ungas uppväxtvillkor
4. Hälsa i arbetslivet
5. Miljöer och produkter
6. Hälsofrämjande hälso‐ och sjukvård
7. Skydd mot smittspridning
8. Sexualitet och en god reproduktiv hälsa
9. Fysisk aktivitet
10. Matvanor och säkra livsmedel
11. Alkohol, narkotika, doping, tobak och spel

MÅL FÖR PROGRAMMET 

Landstinget Västmanlands hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser ska vara 
strukturerade och utgå från individens och befolkningens behov. Insatserna ska ske såväl  
generellt som i det individuella mötet för att nå målet om en jämlik hälsa för länets 
befolkning. Detta ska ske i samverkan inom landstinget och med andra aktörer, alltid med 
befolkningens livsvillkor och levnadsvanor i fokus.   
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ÖVRIGA HÄLSOINRIKTADE PROGRAM OCH HANDLINGSPLANER 

Andra landstingsprogram eller handlingsplaner som har koppling till de 11 målområdena 
samt ingår i landstingets hälsoinriktade arbete är Miljöpolitiskt program1, 
Arbetsmiljöprogram2, Program för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning3, 
Program för sexuell hälsa4, Handlingsplan våld i nära relationer5 och Länsstrategi för 
folkhälsoarbetet i Västmanland6.  
Dessa dokument ska på samma sätt styra landstingets verksamhet mot en tydligare 
hälsoorientering och följs upp separat. 

UPPFÖLJNING 

Detta program med tillhörande handlingsplan ska ingå i planeringsförutsättningar utifrån 
vilka förvaltningarna har att skriva sina verksamhetsplaner för kommande år. Aktiviteterna 
ska redovisas i delårsrapporter och årsredovisningar. Resultat av aktiviteterna följs upp på 
befolkningsnivå genom enkätundersökningarna Hälsa på lika villkor och Liv och Hälsa Ung.  

Program för hälsoinriktat arbete gäller tills vidare och handlingsplanen följs upp och 
revideras vartannat år med början 2018.  

 BEFOLKNINGSPERSPEKTIVET 

Hälso‐ och sjukvårdens kunskaper om hur sjukdomar kan förebyggas och hälsan främjas är 
en viktig del i arbetet för god folkhälsa. Skillnaderna i hälsa och levnadsvanor mellan olika 
delar av befolkningen visar utrymme för förbättringar. Att skapa förutsättningar för att 
utjämna och kompensera för de sociala skillnaderna är ett av de viktigaste medlen för att 
uppnå förbättrad hälsa. Att arbeta för en jämlik hälsa kan innebära skillnader i insatser, 
anpassade efter personers unika behov.  

Processmål  

 Landstinget ska erbjuda riktade insatser till de grupper som har en försämrad
hälsoutveckling.

 Landstinget ska följa det aktuella hälsoläget i länet och förmedla detta till beslutsfattare,
berörda aktörer och länets befolkning

1
 Miljöpolitiskt program  http://ledningssystemet/anonym/ViewItem.aspx?regno=23061 
2
 Arbetsmiljöprogram  kommer   
3
 Lika möjlighet till fullständigt och faktiskt deltagande i samhället       
   http://ledningssystemet/anonym/ViewItem.aspx?regno=24527   
4
 Program för sexuell hälsa  http://ledningssystemet/anonym/ViewItem.aspx?regno=20808  
5
 Handlingsplan våld i nära relationer  http://ledningssystemet/anonym/ViewItem.aspx?regno=25239  
6
 Länsstrategi för folkhälsoarbetet i Västmanland   
   www.ltv.se/imagevault/publishedmedia/b86sut0dlfpljrp5gbr3/lansstrategin.pdf  
www.ltv.se/imagevault/publishedmedia/n8opwyhmmd6ilninvypg/Overenskommelse_lansstrategin.pd
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 Landstinget ska erbjuda generella hälsoinriktade insatser till hela befolkningen i
Västmanland

MEDARBETARPERSPEKTIVET 

För att Hälso‐ och sjukvården ska bidra till målet om en bättre hälsa för befolkningen är det 

viktigt att medarbetare själva upplever att de arbetar på en hälsofrämjande arbetsplats. På 

arbetsplatsen finns goda förutsättningar för dialog kring hälsofrågor där arbetsplatsträffar 

och medarbetarsamtal är viktiga forum.  

Den hälsofrämjande arbetsplatsen låter det hälsoorienterade synsättet genomsyra allt 

arbete. 

Processmål 

 Anställda vid Landstinget ska ha ett synsätt och förhållningssätt som vilar på god kunskap

och ett professionellt bemötande, fritt från skuldbeläggande.

 Landstinget ska vara en hälsofrämjande arbetsplats. Kunskap ska spridas bland
medarbetare och chefer om vilka faktorer som bidrar till en hälsofrämjande arbetsplats
med fokus på friskfaktorer och helhetssyn på hälsa.

 PATIENTPERSPEKTIVET 

Ett personcentrerat och hälsofrämjande förhållningssätt är en av förutsättningarna för 
jämlik hälsa. Det är i mötet med patienten som hälso‐ och sjukvårdspersonal kan stärka 
personens tro på sin egen förmåga att förbättra sin hälsa och livskvalitet samt att hantera 
sjukdom. Det är viktigt att dialogen utgår från patientens förutsättningar och har ett klart 
och begripligt språk. 

Processmål 

 Landstinget ska säkerställa att alla individer har möjlighet att förstå och använda
information om levnadsvanornas betydelse för hälsan.

 Landstingets hälso‐ och sjukvårdspersonal ska se mötet med patienten som en möjlighet att
stärka friskfaktorer genom ett hälsofrämjande förhållningssätt.

STYRNING OCH LEDNING 

En hälsoorienterad verksamhet styr mot hälsoresultat och tydliggör hälso‐ och sjukvårdens 
uppdrag; att förutom evidensbaserad medicinsk behandling av sjukdom också utveckla 
insatser för att förebygga sjukdom och stärka patienternas självupplevda hälsa. Det innebär 
också att hälso‐ och sjukvården aktivt bidrar till folkhälsoarbetet i samhället.  
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Processmål 

 Landstinget ska använda hälsoorientering som en strategi för att skapa en effektivare hälso‐ 
och sjukvård.

 Landstinget ska stödja kunskapsutveckling i hälsofrämjande förhållningssätt och
sjukdomsförebyggande arbete. Utbildning liksom folkbildning om hälsofrämjande och
sjukdomsförebyggande insatser ska vara högt prioriterade i planeringen av länets hälso‐ 
och sjukvård.

 Landstingets insatser för en god hälsa ska bedrivas med en helhetssyn och ske systematiskt
så att resurserna används så effektivt som möjligt.

INTERN REFERENS 

Detta program är beslutat av [Klicka här och skriv] [datum] , § [Klicka här och skriv]. 

Diarienummer: LTV [Klicka här och skriv]. 

REFERENSER 

1. Visionen för Landstinget Västmanland är:
”Det hälsofrämjande landstinget bidrar till ett gott liv för alla. Alla som behöver ska ha tillgång till vård av hög kvalitet.
Invånarna är delaktiga med tilltro till en levande demokrati.” 

2. Landstinget Västmanlands värdegrund: 
”Landstinget Västmanland ska alltid utgå från att alla människor är lika värda och de ska bemötas med respekt. Alla människor ska
ges förutsättningar för god livskvalitet. En viktig faktor för livskvalitet är samverkan mellan alla involverade parter. Landstinget ska
hushålla med de gemensamma resurserna och fördela dessa efter behov.” 

3. Landstingsplan och budget 2016‐2018 
För ett hälsoinriktat landsting. 
http://www.ltv.se/imagevault/publishedmedia/j9pqqtieib9k5fz9gdxk/Landstingsplan_2016‐2018.pdf

4. Nationella folkhälsomålet; 
”att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen”
(En förnyad folkhälsopolitik, 2007/08:110).
www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/livsvillkor‐och‐levnadsvanor/folkhalsans‐utveckling‐malomraden/

5. Nätverket Hälsofrämjande hälso‐ och sjukvård (HFS) 
Landstinget Västmanland ingår i det nationella nätverket Hälsofrämjande hälso‐ och sjukvård (HFS‐nätverket) vars verksamhetsidé är 
att driva utvecklingen av en hälso‐ och sjukvård med fokus på god vård och jämlik hälsa för patienter, medarbetare och befolkning.

6. Barnkonventionen 

”Alla verksamheter inom Landstinget Västmanland har ett ansvar att leva upp till barnkonventionen. Barns behov, 

rättigheter och perspektiv ska lyftas fram och säkerställas i såväl beslutsfattande som i verksamhet.” 

https://unicef.se/barnkonventionen/las‐texten 
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ORDLISTA 
Förebyggande: åtgärd för att förhindra uppkomst av eller påverka förlopp av sjukdomar, skador, fysiska,  

psykiska eller sociala problem.  

Hälsofrämjande: åtgärd för att stärka människors fysiska, psykiska och sociala välbefinnande 

Hälsolitteracitet (Health literacy): hälso ‐kunskap, ‐förståelse, ‐kompetens  

Hälsoteam: Chef, skyddsombud och hälsoinspiratör. Mer information finns hos Landstingshälsan. 

Kompensera: att anpassa form och innehåll efter de resurser och förmågor befolkningen har i ett visst område 
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Inköpspolicy 

1 Bakgrund och historik 

Landstinget Sörmland och Landstinget Västmanland, (nedan landstingen), beslutade 

2011 att samordna inköpsverksamheten och inrätta en gemensam enhet för inköp. 

2 Syfte

Policy och riktlinjer ger vägledning för hur inköp ska genomföras för att uppfylla 

Landstingens strategiska mål och säkerställa att gällande lagstiftning efterlevs. 

3 Omfattning 

Denna policy med tillhörande riktlinjer gäller vid alla inköp som genomförs av 

landstingen, dess helägda bolag och stiftelser.

4 Strategiska mål och perspektiv 

Vid inköp ska Landstingens övergripande strategiska mål och perspektiv beaktas. Detta 

åstadkommer Inköp genom att fokusera på ett antal inköpsrelaterade åtaganden. 

5 Inriktning 

Landstingens inköp ska genomföras i enlighet med antagen inköpsprocess. I 

inköpsprocessen ingår analys och planering, strategiskt inköp, operativt inköp samt 

leverantörsutveckling.  

Landstingen skall samordna sina inköp internt i syfte att tillvarata synergier. 

Samordning kan även ske med andra landsting och organisationer.   

6 Riktlinjer 

Denna policy kompletteras med riktlinjer som fastställs av landstingsstyrelsen i 

respektive landsting.  

Dokumentnamn: Inköpspolicy Version: Dokumenttyp: 

Utfärdande förvaltning: Sökord: Giltig fr.o.m. 

Utfärdande enhet: Målgrupp: Giltig t.o.m. 

Framtagen av: Beslutad av: Diarienummer: 
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7 Uppföljning och styrning

Inköps åtaganden ska regelbundet följas upp och rapporteras i en standardiserad rapport 

i Sörmlands verksamhetsstyrning. Samma rapport kommuniceras till Västmanland och 

Inköps politiska forum. 

8 Ansvar  
Inköp ansvarar för förvaltning och utveckling av inköpsprocessen, policy och riktlinjer 

samt uppföljning och rapportering av landstingens inköp. 

I inköpsprocessen ansvarar Inköp för den affärsmässiga och juridiska delen av arbetet. 

Inköp ansvarar för att leda arbetet med samtliga delar av inköpsprocessen. Inköps 

uppdragsgivare ansvarar för att avsätta tid och resurser för att delta i arbetet och 

utforma kravspecifikationer i nära samverkan med Inköp. 

Inköp ansvarar för att göra upphandlade avtal tillgängliga via en avtalsdatabas och 

verka för att möjliggöra elektroniska beställningar och betalningar. Varje verksamhet 

ansvarar för att upprätthålla en hög avtalstrohet gentemot upphandlade avtal. 
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