
 

 

Ägardirektiv 2023 för Folktandvården i Sörmland AB. 

Folktandvården i Sörmland bedrivs i bolagsform genom Folktandvården i Sörmland AB, som är ett 

dotterbolag till Vita Huset i Nyköping AB. Bolaget är en del av den totala regionverksamheten. I 

regionens bolagspolicy och grundläggande ägardirektiv finns allmänna riktlinjer för regionens bolag 

och som bolaget har att följa utöver dessa ägardirektiv.  

Syftet med Bolagets verksamhet 

Ändamålet med bolagets verksamhet är att erbjuda invånarna i Södermanlands län tandvård samt att 

tillhandahålla Region Sörmlands behov av specialiserad tandvård. 

Inriktning och omfattning av verksamheten 

Bolaget skall bedriva allmän och specialiserad tandvård inom Sörmland. Verksamhetens nuvarande 

geografiska representation skall i huvudsak upprätthållas. Satsningen på frisktandvårdsavtal skall 

fortsätta. Av landstingsfullmäktige fastställd roll och uppgift för Folktandvården Sörmland, LF 

§ 25/07, ska tillämpas.  

 

Verksamheten skall bedrivas med hög kvalitet, god tillgänglighet, god patientsäkerhet och bra 

patientbemötande. Bolagets förslag till regionfullmäktige avseende höjda tandvårdsavgifter ska följa 

den allmänna prisutvecklingen.  

 

 

Samhällsansvar 
 

Region Sörmland främjar en utveckling som är långsiktigt ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar. 

Dessa tre dimensioner står i en relation till varandra. Den sociala dimensionen innebär strategier för 

strävan mot ett gott liv för alla människor där jämlikhet, mänskliga rättigheter och hälsa är i fokus. 

Denna strävan måste ske inom ramen för naturens resurser, vilket är den miljömässiga dimensionen. 

Ekonomisk hållbarhet ses som ett medel för att uppnå målen inom de sociala och miljömässiga 

dimensionerna. 

 

Bolaget ska ta ansvar och verka värdeskapande för samhället utifrån ett långsiktigt hållbart 

samhällsansvar och bidra till Region Sörmlands strategiska mål, där Region Sörmlands 

hållbarhetspolicy samt hållbarhetsprogram återspeglas och även gäller för Folktandvården Sörmland 

AB.   

 

Kapitalförsörjning 

Bolagets aktiekapital är 5 mnkr. Bolagets kapitalbehov i övrigt skall tillgodoses genom att Bolaget på 

avtalade villkor ingår i regionens koncernkontosystem.  

Finansiella mål 

Folktandvården Sörmland AB skall normalt uppvisa ett ekonomiskt överskott och därmed förstärka 

det egna kapitalet, förutsatt att opåverkbara yttre omständigheter inte föreligger. Bolaget ska 

rapportera utvecklingen månatligen till moderbolaget. 

 

Följande vinstfördelning gäller om bolaget redovisar vinst före dispositioner och skatt enligt följande: 

• Ägaren erhåller grundavkastning på eget kapital i form av utdelning. Avkastningen skall 

beräknas efter den räntesats som gäller för en femårig statsobligation + 2 %. Avläsning av 

räntesatsen sker per 31 december året före aktuellt räkenskapsår. Dock skall grundavkastning 

utgöra lägst 6 % på utgående eget kapital. 

• Bolagets egna kapital förstärks i enlighet med det resultatkrav som fastställts av 

bolagsstyrelsen i affärsplanen. 



 

 

• Om bolaget uppvisar ett merresultat utöver grundavkastning och det resultatkrav som är 

fastställt, skall delning av merresultatet ske mellan bolaget som får 60 %, och ägaren som får 

40 % av merresultatet i form av utdelning utöver grundavkastning. 

• Bolagets styrelse fördelar sin andel (60 %) av merresultatet till samtliga anställda i bolaget i 

form av pensionsavsättningar. Fördelningen sker efter regelverk som fastställs i bolaget. 

• Utöver ovanstående vinstfördelning skall ägaren erhålla utdelning motsvarande kvarvarande 

eget kapital + obeskattade reserver reducerat för skatt som överstiger de finansiella målen.  

 

Bolaget debiteras en årlig administrativ avgift om 175 tkr. 

Övrigt 

Bolaget ska följa den styrmodell som regionen tillämpar vilket för närvarande är balanserad styrning. 

Regionen fastställer övergripande strategiska mål utifrån följande tre perspektiv: medborgare/kund, 

verksamhet, samt resursperspektivet. Bolaget ska utifrån sitt ansvarsområde styra och följa upp 

verksamheten utifrån regionens perspektiv och politiska mål.  

Delårsrapport per juli månad, kvartalsrapport per mars samt verksamhetsberättelse efter årets slut 

beskrivs per perspektiv och politiskt mål i Regionens systemstöd för planering och uppföljning, enligt 

anvisningar från ägaren per rapporteringstillfälle. 

 
Bolaget skall enligt anvisningar lämna en separat ekonomisk redovisning per verksamhetsgren, enligt 

den gemensamma modell som huvudmännen tagit fram. 

 

Styrelsen i bolaget skall vid årets slut, med ledamöternas underskrift, intyga att bolaget verkat inom 

ramen för fastställt ändamål. 

 

Bolaget ska tillförsäkra sig om möjligheterna att kontrollera och följa upp verksamheter som lämnas ut 

till privata utförare. Ett program för uppföljning av privata utförare är framtaget för Region Sörmland 

och beslutat i fullmäktige. Programmet ska rapporteras vid delår och helår. Folktandvården i Sörmland 

AB ska vara behjälplig med relevanta uppgifter. 


